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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

 المقدمة

سبب أن التركية، بمن كتب سلسلة الموسوعة الشاملة في اللغة  الخامس الكتاب ""الصفات وأسماء الصفات هذا الكتاب 

نات تدخل في مكو يلمفردات الهامة التمن ا تشكل عدًد كبيراً من مفردات اللغة التركية وهي الصفات وأسماء الصفات

فر وبسبب عدم تو .حفظها لكي تساعده في إنشاء جمله ومواضيعه فهمها و التي يجب على الطالبوالجمل والمواضيع 

والغني  بتأليف هذا الكتاب الهام قمت   مراجع عربية أو تركية متخصصة في موضوع الصفات وأنواعها وكيفية اشتقاقاتها

بوضع القسم النظري لكيفية استخراج الصفات واشتقاقاتها وأنواعها مع ارفاق األمثلة التي تسهل  جداً بمحتواه حيث قمت  

على الطالب فهم هذه الصفات وكيفية استخدامها وكذلك تم ارفاق جداول كثيرة تحوي على كل نوع من هذه الصفات 

تي تم ال في القسم األخير من الكتاب و وضع قاموس الصفات اإلجمالي للصفات وقاموس ألسماء الصفات تم وكذلك

الموسوعة الشاملة في ة أرجو من هللا تعالى أن يكون هذا الكتاب من سلسلاستخراجها من عدد من القواميس الموثوقة ، 

ون تفتقر إلى مثل هذه المراجع والكتب وأن تك ربية التييحقق الهدف المرجو منه في إغناء المكتبة العأن  اللغة التركية

 ً  بها.هذه السلسلة خير مساعد ومعين للراغبين في تعلم اللغة التركية والتعمق  أيضا

 المهندس محمد عامر المجذوب
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 المحتويات

الصفات -1 6  

 الصفة والموصوف -1 7

12 ~(cık / cik /cuk / cük / cek /cak) Sıfatlarda küçültme 2- الصفات  يف تصغيرال  

 Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler  أضداد وعكس األسماء والصفات  -3 13

51  
 Sıfatlarda Pekiştirme لصفاتا في التقوية والتضعيف -4

m / p / r / s / ımsı / imsi /umsu / ümsü 

32  
 Sıklık zarfları مع الكلمات المتكررة ومعانيها     تأكيد الصفات -5

ağlaya ağlaya/konuşa konuşa 

32 gibi / kadar / daha / en 6- مقارنة وتفضيالت الصفات Sıfat Karşılaştırma    

44  إضافة الصفة -7 

54  Sıfatlar sıralanışترتيب الصفات   -8 

74  اشتقاق الصفات -2 

94  ~(li / lı /lu / lü) 1- باستخدام الالحقة اشتقاق الصفات  

80 ~(siz / sız / süz / suz) 2- اشتقاق عكس الصفات  

99 ~(sal/ sel)/~(al/el)/î 3-  لواحق التنسيباشتقاق الصفات باستخدام  

110 
~(daş / taş)  -( ık /ik /uk / ük) – (gın 
/ gin / gun / gün) –(gan / gen) –( ılı 
/ ili / ulu / ülü) (Icı / ici / ucu / ücü) 

صفات من لواحق أخرىاشتقاق ال -4  

اشتقاق الصفات الفعلية -3 133  

تصريف الفعل الماضي الشهودي -1 134  

تصريف الفعل الماضي النقلي الالشهودي -2 135  

814 تصريف الفعل المضارع الواسع -3   

415 تصريف الفعل في الزمن المستقبل -4   

515 فخف  المصدر الم   -5   
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

615    اسم الفاعل -6 

516   سم المفعول ا -7 

711 الحال في الصفات -4   

721 الالحقة اشتقاق الصفات الحالية باستخدام -1 ( ca / ce/ ça / çe)~ نوعاً ما      

917   olarak / as -  like / مثل، كـ .. -2 

618  Fiil + ~(arak / erek)  /  by+ ing  3 الحقة الحال أو الهيئة-  

911  ~(bir şekilde / bir biçimde ) 4- استخدام الصفات مع الالحقة  

519  ~(la / le ) 5- اتصال الصفات بالالحقة  

719 قاموس الصفات اإلجمالي -5   

738 قاموس أسماء الصفات اإلجمالي -6   

 

 أمثلة
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 أمثلة

 

   الصفات  -1   

Sıfatlar  
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

 

كتمال رية الد وتبين كيفيتها أو حالها أوهيئتها أوعددها. الصفة ضروالصفات كلمة تسبق األسماء لتصفها، أي تحد

 المعنى، فلو ط رَحْت من الجملة لبقي المعنى في حاجة إلى إيضاح.

 

 في اللغة التركية الصفة تسبق الموصوف كما هو الحال في اللغة اإلنكليزية مثال: -1 

 

Çalışkan bir çocuk.   مجتهد ولد. 
 

Türk bayan öğretmen. التركية المعلمة.  

Kel bir adam.   أصلع رجل. Uzun boylu bir adam. طويل رجل. 

Mavi bir ev.   أزرق بيت. Yeni kitabım. الجديد كتابي. 

Sakallı bir adam.   لحية ذو رجل. Yeni öğretmenim. الجديد معلمي.  

Samimi bir öğretmen. مخلص معلم.  Zengin bir adam.   غني رجل.  

 

 أمثلة

Ali’nin kırmızı arabasını gördüm.   الحمراء. علي   سيارة رأيت  

Bıyıklı bir adam.   شارب ذو رجل. 

Bu kız, başarılı bir kız öğrencidir  ناجحةهذه البنت هي تلميذة.  

Gözlüklü bir kadın. نظاراتات ذ امرأة. 

Kitaplarını boş bir kutuya yerleştirdi فارغة.في علبة  وضع كتبه  

Kırmızı kalem nerede? ؟حمراأل أين القلم  

Kör adama kimse yardım etmedi.  الكفيف البصر.وال شخص ساعد الرجل 

Mavi gözlü bir genç. زرقاوان.ينان عو ذ شاب  

Sizin eski evinize gittim.   القديم. منزلكم إلى ذهبت  

Uzun saçlı bir kız.   طويل شعرات ذ بنت. 

الصفة واملوصوف - أولا   
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

إنما تتصل هذه الحاالت بالموصوف فالصفة  ( ةلمفعولية أو اإلضافالصفة ال تُجمع ، وال تتصل بها حاالت االسم )ا  -2

 تأتي دوماً بصيغة المفرد وحتى لو جاء الموصوف جمعاً:

 أمثلة على الصفة لألسماء في حالة الجمع

Bu insanlar,  samimi memurlar(dır).  مخلصون.هؤالء الناس هم موظفون  

Çalışkan iki öğrenci. انالمجتهد التلميذان.  

İstanbul’da güzel bahçeler vardır. جميلة. حدائق توجد في اسطنبول  

Mavi evler.    زرقاء بيوت.  

Onlar dört genç güzel kız. شابات جميالت. فتيات أربع هؤالء  

Yorgun çocuklar. متعبون أوالد.  

 

ئذ يمكن أن تتصل بها لواحق حاالت فتنوب الصفة عن االسم الموصوف، عند الصفة قد تحذف الموصوف أحيانا   -3 

 االسم وت جمع مثال:

Güzelleri gördüm.   الجميالت. رأيت Yorgunlar otursunlar  المتعبونفليجلس  

Küçükler geldiler. الصغار. أقبل Yaşlara yardım ediniz  كبار السنساعدوا  

Yenileri aldım.   الجدد. أخذت Gençler koşsunlar  الشبابفليركض  

 

Dedem küçüklere bir masal anlatıyor.  للصغار.جدي يروي قصة 

 Bu ilaç şeker hastalarına çok faydalıdır. لمرضى السكري.مفيد  جداً  هذا الدواء 

 

 مثال: - Sayı Sıfatları – وكذلك تأتي الصفة على شكل عدد لتصف الموصوف -4

 

Beş düzine yumurta. من البيض خمس دزينات  Her anne. أم ... كل 

Biraz süt.   من الحليب قليل İki elma. تفاحتان 

Birçok insan.   الناسمن كثير  عدد Üç ay. أشهر ثالثة 

Birkaç çocuk.   من األطفال عدد Yirmi kilometre. كيلو متر عشرون 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

Her akşam on beş sayfayı okurum.  صفحة.خمسة عشر أقرأ كل مساء 

“Benim ofisim altıncı katta.  السادس.مكتبي في الطابق 

Alım satımdan yüzde iki komisyon alıyor.  من المبيعات.اثنان بالمائة يأخذ نسبة 

İki kilo domates aldım.  من البندورة.اثنان كيلو اشتريت 

On ikinci soruyu çözemedim.  الثاني عشر.لم أستطع حل السؤال 

Öğrenciler sınıfa ikişer ikişer girdi.  اثنان اثنان.التالميذ دخلوا إلى الصف 

Yatmadan önce yarım bardak süt içer. كأس من الحليب قبل النوم. نصف ربْ شا 

 

 مثال:   - Niteleme Sıfatları – وكذلك تأتي الصفة لكي تصف طبيعة الشخص ومنزلته االجتماعية -5

 

Ahmet Bey.  أحمد.السيد  Hasan Efendi.  أفندي.حسن 

Bay Cemil. جميل. السيد Öğretmen Ayşe Hanım. عائشة. المعلمة السيدة 

Bayan Layla. ليلى. السيدة Prof.Dr.Fuat. الدكتور فؤاد. البروفسور 

Doktor Mehmet.  محمددكتور. Sultan Abdülhamid. عبد الحميد. السلطان 

General Yusuf. يوسف. الجنرال Yüzbaşı hassan. حسان. النقيب 

 

 : İşaret Sıfatlarıإشارة  أو ضمير يمكن أن تكون الصفة بشكل اسم -6

 

Arkadaşlarım öteki otobüse binmiş.  الباص اآلخرأصدقائي صعدوا إلى 

Bu kitabı senin için aldım.   من أجلك.هذا الكتاب اشتريت 

Bunun gibi yoktur.  مثله.ال يوجد 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

فة كن أن تأتي الصفة بشكل نكرةيم –7   :مثال Belgesiz sıfat – أي أن الصفة غير معرَّ

 

Yarın birkaç kişiyle köye gidiyoruz.  من األشخاص. مجموعةنحن ذاهبون إلى القرية غداً مع 

Bir gün beni anlayacaksın.  ستفهمني.يوماً ما 

Birçok insan şu kazayı gördü.   دوا تلك الحادثة.شاهكثير من الناس 

Her gün düzenli olarak koşu yapar.  بشكل منتظم.كل يوم قم بالركض 

 

 مثال: Soru sıfatları أو استفهام يمكن أن تأتي الصفة بشكل أداة سؤال -8

 

Sen, tatilde kaç kitap okudun?  ،َ في العطلة؟ قرأت َ كم كتاباً أنت 

Hangi soru daha zordu?  ن أصعب؟كاأي  سؤال 

Hangi yoldan gitmemizi tavsiye ediyorsun?  بالذهاب؟ تنصحنامن أي طريق 

Kaç öğrenci gelmedi?  ًلم يأتوا؟كم طالبا 

 

  kiمع أداة الصلة يمكن أيضا  أن تأتي الصفة  – 9
 

Bugünkü gazete nerede?  صحيفة اليوم؟أين 

Sınıftaki öğrenciler dışarı çıkmış. إلى الخارج.الذين في الصف ب خرج الطال 

Yarınki sınava hazır mısın?  المتحان يوم غد؟هل أنت مستعد 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

إذا وقعت الصفة خبرا  لمبتدأ فهي تتأخر عن المبتدأ وال فيمكن وضع الصفة بعد الموصوف كجملة خبرية،  -10

 .تتقدمه

 

Bu adam zengin(dir).   غنيالرجل هذا. Bu kalemler uzun(dur).  طويلةهذه األقالم. 

Altın pahalı)dır). ِل.غا لذهب  ا Çay soğuk(tur).  باردالشاي. 

Araba caddede.  شارعال فيالسيارة. Ev mavi(dir).   أزرق البيت. 

Bu arabalar yeni(dir).  جديدةهذه السيارات. Bu bina yüksek(tir).    مرتفعهذا البناء 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

 

  
( ويمكننا تصغير بعض cik / cık / cuk / cükكنا في الدرس السابق قد تعل منا كيفية تصغير األسماء بالالحقة )

من الكلمات المنتهية بهذا الحرف عند إضافة هذه  kمع مالحظة حذف الحرف الصفات باستخدام نفس الالحقة السابقة 

 الالحقة إليها:

 

 

 

 ö / ü o / u e / i a / I آخر حرف صوتي في الكلمة

الحقة التصغير   ~ cük ~ cuk ~ cik ~ cık 

 

 أمثلة

 منخفض جداً، حقير alçak  alçacık واطي، منحط

 ق لي ل، نادر az  azıcık قليل

 ضيق نوعاً ما dar  daracık ضيق

 رقيق جداً  ince  incecik رقيق

 قصير نوعاً ما kısa  kısacık قصير

 صغير جداً، بالغ في الصغر küçük  küçücük صغير

 قزم minik  minicik صغير ولطيف

 حار نسبياً، دافئ sıcak  sıcacık حار، ساخن

غي ر ufak  ufacık صغير  ص 

 ناعم جداً، أملس yumuşak  yumuşacık طري، ناعم

 

 

 

 

 

 

    Sıfatlarda küçültme الصفات يف تصغريال – ثانياا 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

 

 جدول لبعض الصفات والمعنى العكسي لها:
 

Zıt Sıfatlar 

 عكس الصفة الصفة

حمفتو  açık kapalı مغلق 

 خفيف ağır hafif ثقيل

 صغير büyük küçük كبير

 بطيء çabuk yavaş سريع

 أسوأ daha iyi daha kötü أفضل

 خطأ doğru yanlış صحيح

 فارغ dolu boş مليء

 متأخر erken geç باكراً 

 جديد eski yeni قديم

 ضيق geniş dar عريض، واسع

 قبيح güzel çirkin جميل

 سيئ iyi kötü جيد

 صعب kolay zor سهل

 بارد sıcak soğuk حار

 غال ucuz pahalı رخيص

 بعيد yakın uzak قريب

 منخفض، واطي yüksek düşük عالي

 Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler - أضداد وعكس األمساء والصفات - ثالثاا 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

 

 

 

توجد مجموعة من الصفات المؤكدة بطريقة سماعية ال يجوز فيها القياس، وقد تكونت من إضافة أحد الحروف الصامتة 

(m / p / r / s بعد الحرف الصوتي األول من الصفة الوصفية أواألصلية وخاصة صفات األلوان ثم تضاف إلى هذا )

 المقطع الجديد الصفة نفسها متصلة به وهذه بعض األمثلة على ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sıfat الصفة
 Sıfat 

pekiştirmek  الصفة تشديد  

 m  - الحرف
 başka مختلف

 
bambaşka  ً  مختلف كليا

البياض، ناصعشديد  beyaz bembeyaz أبيض  

ً  boş bomboş فارغ  فارغ تماما

جداً مستقيم جداً، ناعم  düz dümdüz مستقيم، ناعم  

 حار جداً  sıcak sımsıcak حار

 yaş yamyaş طري، غض
رخو،  رطب جداً، ندي،
 طري

M / P / R / S 

 Sıfatlarda Pekiştirme –لصفات يف ا والتضعيف التقوية - رابعاا 

Başka Ba başka 

m 

Bambaşka 

 a - أول حرف صوتي

 حرف التقوية أو التضعيف

 ً  مختلف مختلف كليا

https://www.seslisozluk.net/peki%C5%9Ftirmek-nedir-ne-demek/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

االخضرارشديد  yeşil yemyeşil أخضر  

 أسود حالك siyah simsiyah أسود

 p  - الحرف

 canlı حيوي
 

capcanlı  ًحيوي جدا 

لألخير، صريح جداً مفتوح  açık apaçık مفتوح، صريح  

ً  dar dapdar ضيق  ضيق تماما

األخير مليء حتى dolu dopdolu مألن  

 سريع جداً  hızlı hıphızlı سريع

 نحيف جداً  ince ipince نحيف، رقيق

 مبلل ıslak ıpıslak رطب

االحمرارشديد  kırmızı kıpkırmızı أحمر  

 قزم، قصير جداً  kısa kıpkısa قصير

 حالك السواد kara kapkara أسود

 ظالم دامس karanlık kapkaranlık ظالم

 ناشف جداً  kuru kupkuru ناشف

()خلنججديد خالص  yeni yepyeni جديد  

 r  -الحرف 

 çabuk سريع
 

çarçabuk  ًسريع جدا 

ً  temiz tertemiz نظيف  نظيف كليا
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 s  -الحرف 

 belli ظاهر، واضح
 

besbelli  ً  ظاهر تماما

ني مائة بالمائةمجا bedava besbedava مجاني  

 دقيق من حيث الصحة doğru dosdoğru صحيح

 كبير جداً، ضخم koca koskoca كبير

 ضخم جداً  kocaman koskocaman ضخم

 اهليلجي، بيضوي yuvarlak yusyuvarlak بيضوي

 بنفسجي حالك mor mosmor بنفسجي

 مالئم جداً مناسب tamam tastamam صحيح، مناسب
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 صفات مشددة أخرى

1.  akpak  ًنظيف جدا 

2.  aleacele بسرعة أو بعجلة جداً، على عجلة 

3.  apaydın مضاء للغاية 

4.  apayrı  ًمنفصل تماماً، استثنائي تماماً، متميز جدا 

5.  basbayağı  ًشائع تماماً ، عادي جداً ، مألوف جدا 

6.  büsbütün بالكامل تماماً، برمته 

7.  çepeçevre امل المحيطبك  

8.  çerçöp قاذورات 

9.  çırılçıplak عار بشكل صارخ ومثير 

10.  dapdaracık  ًضيق جدا 

11.  dimdik عمودي بشكل تام 

12.  dipdiri مفعم بالحياة 

13.  düpedüz منبسط بدقة، بصراحة ، بوضوح 

14.  gepgeniş  ً  واسع تماما

15.  güpegündüz في وضح النهار 

16.  kamakarışık  ًفوضوي جدا 

17.  kipkirli خ جداً وس  

18.  kopkolay  ًسهل جدا 

19.  kopkoyu  ًغامق جدا 

20.  köpkötü  ًسيء جدا 

21.  kupkuru جاف تماماً، قاحل، يابس 

22.  masmavi شديد الزرقة 

23.  pespembe وردي زهري 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

 

 

 

 

24.  sapasağlam قوي البنية، على صحة جيدة 

25.  sapsarı أصفر فاقع 

26.  sersefil  ًسافل جدا 

27.  sımsıkı اسكضيق جداً، متراص جداً، متم  

28.  sırılsıklam  ًرطب جدا 

29.  sipsivri   حاد قاطع،ماض 

30.  sopsoğuk بارد للغاية 

31.  şipşirin  ًمبهج جداً، ساحر جدا 

32.  taptaze طازج للغاية 

33.  tastamam  ًتمام التمام ، دون زيادة أو نقص، تام جدا 

34.  tertemiz  ً  نظيف كلياً، نقي، طاهر تماما

35.  terütaze هطازج جداً، في ريعان شباب  

36.  tortop كروي بشكل كامل 

37.  upuslu بأصول عالية 

38.  upuygun  ًمناسب تماماً، مناسب جدا 

39.  upuzun  ًطويل جدا  

40.  yamyassı  ًمنبسط جدا 

41.  yapayalnız  ًوحيد تماماً،وحده، منفردا 

42.  yapyakın قريب جداً، قريب للغاية 

43.  yusyuvarlak  ً  مستدير تماما

44.  zırdeli مجنون مع هذيان 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 :مثال يفيد التضعيفmtırak وإذا أضيف إلى الصفة كلمة 

 مائل للمرار acı  acımtırak مر  

 مائل للحموضة ekşi ekşimtırak حامض

 ضارب إلى الحمرة kırmızı kırmızımtırak أحمر

 مائل إلى الصفرة sarı sarımtırak صفرأ

 أزرق
mavi 

 
mavimtırak 

ضارب إلى اللون األزرق، 

 ى الزرقةمائل إل

 ضارب إلى السواد siyah  siyahmtırak أسود

 

 

 التي تفيد التضعيف أيضاً:وكذلك الالحقة 

 

 

 قريب من األبيض beyaz  beyazımsı أبيض

 مائل إلى الزرقة mavi mavimsi أزرق

 مائل إلى االصفرار sarı sarımsı أصفر

 

 
م التفكير في كل مرة باستخراجها ألنها تعتبر من المفردات وجميع هذه الصفات السابقة ي فضل حفظها غيباً وعد

 الجاهزة.

 

 

 

 

 

 

Imsı / imsi / umsu / ümsü 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

 

 

 

 

 أمثلة منوعة

 .Ayşe’nin kıpkısa saçları var جداً. قصير  عند عائشة شعر 

 .Mehmet paraları çarçabukça harcadı .بسرعة كبيرةمحمد صرف نقوده 

 .Ödevlerimi çarçabukça yaptım بسرعة هائلة.أنجزت  وظائفي 

 .Yemyeşil ormanda piknik yaptık شديدة االخضرار.قمنا بنزهة في غابة 

Alerji yüzünden Vücudumda kıpkırmızı noktaları vardır. 

حمراء قانعة اللون.بسبب الحساسية يوجد في جسمي نقاط   

Bu anti virüs ile diskiniz ilk günkü gibi tertemiz olacak. 

ً  نطيف  ) الهارد(  سيصبح القرص -امج المضاد للفيروسات مع هذا البرن مثل اليوم األول. تماما  

Buradan dosdoğru gidin ، okul sağ tarafta. 

من هنا، المدرسة على الجانب اليميني. مباشرةً ذهب ا  

Düğünde gelin bembeyaz bir gelinlik giydi. 

.لبياضناصع ا زفاف في حفل الزفاف ارتدت العروس ثوب  

Gribin yüzenden Zeynep'in burnu kıpkırmızı olmuş 

) الكريب( أحمر قانع بسبب آالم البردأصبح أنف زينب ذو لون   

Sensiz hayatım bomboş. Ben sanki ipince bir ipin üzerinde yürüyorum. 

.رفيع جداً أنا كما لو أني أسير على حبل  - بدونكخالية تماماً حياتي   

Hülya Avşar Show bu hafta yine dopdoluydu. 

ً استعراض الفنانة " هوليا أفشار" كان  ثانية هذا األسبوع. مرة جداً  مزدحما  

Yirmi katlı koskoca bina dinamitle saniyeler içinde yıkıldı. 

العشرين طابقاً قد تم تفجيره بالديناميت خالل ثواني وذ الضخمالبناء   
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

 

 

 يمكن التأكيد على معنى الصفة وذلك بتكرار الصفة أو الفعل كما في هذه الحاالت التالية:

   mi / mı / mü / muالكلمات المتكررة مع العبارة الصفات مع  تأكيد -1

مثلة فإنها تدل على تشديد الصفة كما في األ miبحيث نضع بينهما األداة ا الفعل أو الصفة وكررناه مرتين إذا استخدمن

 التالية:

 أمثلة

 .Babası zengin mi zengin غني  جداً والده 

 .Seni hiç mi hiç anlamıyorum أبداً أبداً.فهمك أنا ال أ

 .Şu meyve tatlı mı tatlı جداً. حلوة المذاقتلك الفاكهة 

 

Ahmet Türkçe biliyor mu biliyor, ama marketten bir ekmek bile alamaz. 

 أن يشتري خبزاً من السوق. عاللغة التركية ولكن حتى اآلن ال يستطيجداً  يعرفأحمد 

Öğretmenimiz bilgili mi bilgili, deneyimli mi deneyimli, çok iyi bir insan. 

 جداً. ، وجيد  متعلم  جداً وذو تجربة جداً معلمنا إنسان 

Sıcak mı sıcak baharatlı mı baharatlı bir çorba içmek istiyorum. 

 ة جداً.هرَ ب  حارة جداً وم  أريد أن أشرب شوربة 

 

 : وهي بمعنى )كثير، جدا ( مثال:çokاألداة  -2

 

(Senin) bebeğin çok tatlı.   جداً. طفلك حلو 

Ben çok mutluyum.   جداً.أنا سعيد 

Çay çok sıcak.  جداً.الشاي ساخن 

Hava çok soğuk.  جداً.الطقس بارد 

 

رة     :خامساا 
َّ
كر

ُ
 sıklık zarfları تأكيد الصفات والصفات امل
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 كيد الصفة عن طريق تكرار الصفة بشكل متتالي:تأ -3

عندما نريد أن نشدد على معنى الصفة أو الحال في اللغة التركية فكثيراً ما نلجأ إلى تكرار الكلمة أو الصفة بشكل 

كما في الجدول التالي: وهي ت ستخدم كثيراً من قبل الشعب التركي متتالي  

 

 أمثلة 

 .beyaz beyaz dişler ناصعة البياض. أسنان  

 .sıcak sıcak çörekler ساخنة فعالً.فطائر 

 .sarı sarı kumlar صفراء فاقعة. رمال  

 .uzun uzun yollar فعالً. طويلة   طرق  

 .taze taze yumurtalar فعالً. طازج   بيض  

 

 أمثلة عن الكلمات المتكررة ومعانيها

 

  .acele acele 1 بعجلة

  .adım adım 2 خطوة خطوة

، برويةبتأن  ağır ağır 3.  

  .akşam akşam 4 مساءً 

 ً   .alev alev 5 مشتعالً، ملتهبا

  .alık alık 6 ببالهة

  .ardın ardın 7 إلى الخلف

  .arsız arsız 8 بال حياء، بوقاحة  

  .aşama aşama 9 شيئاً فشيئاً، بالتدريج

  .ayrı ayrı 10 منفصالً، متباعد، كل على انفراد

  .azar azar 11 شيئاً فشيئاً، قليالً قليالً 

ويفيد بأن الصياح مستمر وغير منقطع )الصياح(يستعمل مع كلمة   bar bar 12.  

  .baş başa 13 وجهاً لوجه، على انفراد
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

  .bayıla bayıla 14 عن طيب خاطر، بكل سرور

 ً   .bazı bazı 15 أحيانا

بق ع، منق ط   .benek benek 16 م 

  .bile bile 17 قصداً، عمداً، عن قصد أو عمد

لو اآلخرواحد، واحد تواحد   birer birer 18.  

  .bol bol 19 بوفرة ، بغزارة

  .bukle bukle 20 )شعر( مجعد

عن كثرة سقوط الثلج أو كثرة الدخان يعبر كثيراً،  buram buram 21.  

 ً   .burcu burcu 22 يفوح فوحا

  .buruş buruş 23 مجعد

 ً   .bütün bütün 24 كليا

  .car car 25 بصوت عال مزعج، بضوضاء

  .cırlak cırlak 26 بصوت حاد مزعج

  .cıvıl cıvıl 27 مليء بالنشاط

  .cıyak cıyak 28 صرخ بصوت عال مزعج

  .ciddi ciddi 29 بجدية

  .cins cins 30 مختلف األجناس، متعدد األجناس

  .çabuk çabuk 31 بعجلة

  .çalımlı çalımlı 32 بعجرفة، بتكبر

  .çatır çatır 33 بفرقعة

  .çekine çekine 34 باحتشام، بحياء

ثال شتى المأكوالتمتنوع، كثير التنوع، شت ى، م  çeşit çeşit 35.  

مثنى مثنى ،بشكل زوجي، على شكل أزواج  çifter çifter 36.  

  .çizgi çizgi 37 مخط ط، مقل م

  .çok çok 38 على أقصى تقدير
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

  .çoluk çoluk 39 كبيرهم وصغيرهم )أفراد العائلة(

  .dalga dalga 40 مموج، متموج

  .dalgın dalgın 41 بشرود، ببالهة، بوجوم، بتشتت

اً فشيئاً، قطرة قطرةشيئ  damla damla 42.  

  .değişik değişik 43 على اختالف أنواعه

  .derece derece 44 تدريجياً، بالتدريج

  .didik didik 45 بدقة، بتفحُّص تام

  .diş diş 46 مسنن، مشرشر

  .faşır faşır 47 حكاية عن انصباب ماء غزير

  .ferah farah 48 براحة

  .fıkır fıkır 49 حكاية عن صوت فوران الماء

ك( بسرعة   .fıldır fıldır 50 )يتحر 

ً  شيءيعبر عن دوران  ً  دورانا ً  سريعا وكليا   .fırıl fırıl 51 بشكل دوامة 

  .fısır fısır 52 )تكل م بصوت خافت جداً(

  .fokur fokur 53 حكاية عن صوت غليان سائل، بقبقة

  .gece gece 54 ليالً، منتصف الليل  

مفتخر   بافتخار،  gerine gerine 55.  

فيةبسرية، خ  gizli gizli 56.  

، بهدير   .gülder gülder 57 بصوت عال 

  .güle güle 58 بالهناء والسرور

حدثاً صوتاً عند جريانه   .gürül gürül 59 جريان الماء بغزارة م 

  .harıl harıl 60 باستمرار ونشاط دون توقف

  .hayran hayran 61 بإعجاب ودهشة

بحوالي مقربة، نحو،على حوالي،  وثيق،على نحو  تقريباً،  hemen hemen 62.  

  .hepsi hepsi 63 على أكثر تقدير
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

  .hışır hışır 64 بصوت خشخشة

  .hızlı hızlı 65 بسرعة وعجلة

  .horul horul 66 )نام( بشخير أو نوم عميق

  .hüngür hüngür 67 البكاء بصوت عال  

  .ışıl ışıl 68 م زهر، زاه

  .ikişer ikişer 69 اثنان اثنان

 ً   .kademe kademe 70 على مراحل، بتمهل، تدريجيا

  .kare kare 71 ذو مربعات

  .kat kat 72 أضعاف مضاعفة

  .kıpır kıpır 73 جي اش، نشط

جع د، كثير التجعدات   .kırış kırış 74 م 

  .kıs kıs 75 يعبر عن الضحك الصامت المستهزئ

  .kıtır kıtır 76 هش، سهل االنكسار

جع د(   .kıvır kıvır 77 شعر( أجعد، م 

  .koca koca 78 بشكل كبير جداً 

جداً  ضخم بشكل  kocaman kocaman 79.  

  .korka korka 80 بخوف

  .köpüre  köpüre 81 بغضب، بحدة

  .küpe küpe 82 على شكل مكعبات

  .masum masum 83 ببراءة، بسذاجة

  .mışıl mışıl 84 نوم عميق، نوم بارتياح وغفوة

  .milim milim 85 شبرا  فشبراً 

حيوان  صغير أوطائر صغير  أويعبر عن طفل صغير   mini mini 86.  

د تقدير، على أكثر تقديرعلى أبع  olsa olsa 87.  

  .olsun olsun 88 في أقصى الحاالت
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

  .pırıl pırıl 89 المع، مصقول

  .püfür püfür 90 )هب ت الريح( بقوة وعلى هيئة منعشة

  .pütür pütür 91 ذو نتوء، خشن

كثير األلوان األلوان،متعدد  ملون،  renk renk 92.  

 ً باكراً  صباحا  sabah sabah 93.  

  .sakin sakin 94 بهدوء

  .salına salına 95 متهادياً، متمايالً في مشيته

 ً   .sallana sallana 96 متمايالً ، متأرجحا

  .sarı sarı 97 صفراء فاقعة

  .sarsıla sarsıla 98 باهتزاز شديد

  .sessiz sessiz 99 خفيةً 

  .sessizce 100 في صمت، بهدوء

  .seve seve 101 عن طيب خاطر، عن رضى، طواعية، برحب وسعة

  .sıcak sıcak 102 ساخن فعالً 

ً غالب ، بشكل متكررا  sık sık 103.  

  .sıkı sıkı 104 بإحكام

 منهمراً، بغزارة )الماء، المطر( ي حسن، يجيد لغة بطالقة
 ً  تصب ب عرقا

şakır şakır 105.  

  .şarıl şarıl 106 )سائل يسيل( بغزارة

  .şıpır şıpır 107 صوت تساقط قطرات الماء

  .şimdi şimdi 108 منذ مدة غير طويلة

التفرقعة مثل صوت اآل  takır takır 109.  

  .taksit taksit 110 على أقساط

  .tatlı tatlı 111 بشكل حلو وجميل

  .taze taze 112 طازج فعالً 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

  .tek tek 113 فرداً فرداً، واحداً واحداً 

  .teke tek 114 على انفراد، وجهاً لوجه

واحداً تلو اآلخر ،فرادى، واحد، واحد، على انفراد   teker teker 115.  

  .tekrar tekrar 116 مراراً وتكراراً 

كتظ، مزدحم   .tıkılım tıkılım 117 م 

مثال: العمل يسير على ما ي رام على ما ي رام،  tıkır tıkır 118.  

سن ن   .tırtık tırtık 119 م 

الً    .uzun uzun 120 مطو 

  .yapış yapış 121 لزج، غروي، َدبِق

  .yapsa yapsa 122 بأقصى طاقته

  .yavaş yavaş 123 تَْدِريجي، بالتدريج، َشْيئاً فََشْيئاً، مرحلي

 ً ترن ِحا   .yıkıla yıkıla 124 م 

  .zaman zaman 125 بين حين وآخر، بين ساعة وأخرى

  .zangır zangır 126 اهتزاز بقوة، رجفان، مثال: الرجفان من شدة البرد
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 أمثلة عن الكلمات المتكررة:

 acele acele   يعبر عن سرعة التحرك

Acele acele nereye gidiyorsun? 

عجلة؟على لى أين أنت إ  

Babam işine acele acele gidiyordu. 

.)مستعجال ( في عجلة إلى عمله بابا كان يذهب  

Acele acele eve geldi. 

  .)مستعجال ( في عجلةجاء إلى البيت 

bar bar   وغير منقطع أو متواصالً  اً يستعمل مع كلمة ) الصياح ( ويفيد بأن الصياح مستمر 

Bar bar bağırdı ama kimse onu işitmedi. 

 .لكن لم يسمعه أحد بشكل متواصل صاح

buram buram  

 سقوط الثلج أو كثرة الدخانمثل كثرة العبر عن ي  

Buram buram kar yağdı. 

 .بكثرة وقوةسقط الثلج 

Buram buram terledim. 

قت    .كثيرا   تعر 

 ً ً  وكليا ً  سريعا  fırıl fırıl يعبر عن دوران شيء دورانا

Top fırıl fırıl dönüyor. 

دورانا  سريعا . تدور الكرة  

hüngûr hüngür    ويفيد البكاء بصوت عال 

Mehmet hüngür hüngür ağladı. 

 بصوت عاٍل. محمد بكى

kıs kıs كركرة( يعبر عن الضحك الصامت المستهزئ( 

 Neriman kıs kıs güldü. 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 .باستهزاء ضحكت ناريمان

mini mini  
حيوان صغير أور طائر صغي أويعبر عن طفل صغير   

Mini mini yavrular. 

.صغيرة اكيتكت  

 şakır şakır   بغزارة -  بسالسة

Bugün şakır şakır yağıyor. 

 .بغزارة راليوم تمط

teker teker   ً(فرداً  ( أو ) فرداً  واحداً  يفيد معنى ) واحدا 
 

Öğrenciler sınıfa teker teker girdi. 

 داً.التالميذ دخلوا إلى الصف فرداً فر

yavaş yavaş  شوي شوي –على مهل 

Lütfen, bu kitabı yavaş yavaş oku 

 .على مهللطفاً، اقرأ هذا الكتاب 

yan yana  ً  إلى جنب جنبا

Ben ve babamla yan yana namazı kıldık. 

 إلى جنب. جنبا  ووالدي صليت  أنا 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

 

 

نة مع نفس الصفة لموصوف آخر وتستخدم من أجل ذلك عدة أدوات يمكننا مقارنة الصفات مع بعضها عن طريق المقار

 حول بعض هذه األدوات: ومختصرة وهنا سنورد عدة أمثلة بسيطة

 وهي التي تصف موصوفاً غير مقارن  بموصوف آخر مثل: الصفة العادية: -1

 

Kırmızı bir gömlek قميص أحمر Geniş bir oda غرفة واسعة 

Yaşlı bir kadın  مسنامرأة Büyük bir ev بيت كبير 

Güzel bir bebek طفل جميل Zayıf bir adam رجل ضعيف 

 

وهي التي يكون الموصوف بها  مساوياً آلخر في الصفة نفسها، أي أن الموصوفين كالهما مساو   صفة المساواة : -2

( بعد بمنزلة ،قدر، يساويبمعنى )ب kadarكـ( أو  –بمعنى )ِمثَل  gibiلآلخر ومماثل له، وتكون بوضع  كلمة 

فهي تدل على المماثلة  kadar تدل على المماثلة أما األداة   gibiالموصوفين أي المتساويين ثم تأتي الصفة ، األداة 

 في المقدار وإذا تقدمهما الضمير الشخصي المنفصل يجب أن يكون في حالة المضاف إليه:

 

 gibi -الصفة   أو مماثلة مساواة

Ali, babası gibi öğretmendir.  أبيه. مثلعلي  مدرس  

Mustafa, benim gibi çalışkandır. مثلي.مجتهد  مصطفى  

Ankara, İstanbul güzel gibi.  اسطنبولمثل أنقرة جميلة  

Benim evim seninki büyük gibi değil.  بيتك كبيراً. مثلبيتي ليَس  

Çamaşır kar gibi beyaz.  كالثلج.الغسيل أبيض  

Sen, onun gibi tembelsin.   مثله.أنت كسول  

Bu kaza film gibi oldu.  مثل األفالم.هذه الحادثة حدثت  

O at gibi koştu.  مثل الحصان.هو ركض  

 

    Sıfat Karşılaştırma / derecelendirmeصفاتمقارنة وتفضيالت ال:  سادساا 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 kadar -مساواة الصفة  

Ben, senin kadar zenginim.   مثلك.أنا غني 

Biz, sizin kadar fakiriz.  مثلكم.نحن فقراء 

Londra İstanbul kadar güzel değildir.   اسطنبول. بقدر لندن ليست جميلة  

Mehmet ,Ahmet kadar güzel.   بقدر أحمد.محمد جميل  

Mehmet Ali kadar zengin.   بقدرعلي محمد غني. 

Onlar, bizim kadar kuvvetlidirler.  مثلنا.هم أقوياء 

 

ح عليه وتلحق به يرجح موصوف على آخر ويكو ثحي الصفة الترجيحية: -3 رج  ح أوالً ثم الم  رج  ن ذلك بأن يأتي الم 

 التي تعني )زيادة( ثم تأتي الصفة التي تكون خبراً   daha ( ثم  كلمة dan / den / tan / tenالحقة المفعول منه )

 

 daha  األداة  باستخدام ترجيح الصفات

Ali, Ahmet'ten daha çalışkandır.   أحمد.من  أكثرعلي  مجتهد 

Asya, Avrupa’dan daha büyüktür. من أوروبا أكبر أسيا.  

Ay, güneşten daha küçüktür.  من الشمس. أصغرالقمر 

Ben, senden daha zenginim.  منك. أغنىأنا 

İstanbul, Ankara’dan daha kalabalık.  ازدحاماً من أنقرة أكثراسطنبول. 

Leyla, Selma'dan daha güzeldir. من سلمى. أجمليلى ل 

Sami, Yusuf'tan daha uzundur.  من يوسف. أطولسامي 

Sen, onlardan daha iyisin.  منهم أفضلأنت 

Uçak, trenden daha hızlıdır.  من القطار أسرعالطائرة.  
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 ح عليه:رج  على أن تبقى الحقة المفعول منه متصلة بالم    dahaيمكن االستغناء عن كلمة 
 

Ali, Ahmet'ten güçlüdür.   من أحمد. أقوىعلي 

Çalışkanlık, tembellikten iyidir.  من الكسل. خير  االجتهاد 

Elma, portakaldan lezzetlidir.  من البرتقال. أل ذ  التفاح 

 

 :dahaح عليه على أن تبقى كلمة رج  ويمكن أيضاً حذف الحقة المفعول منه من الم  

 

Bu kumaş daha yumuşaktır.  نعومة. أكثرهذا القماش 

Bu adam daha kötüdür.  سوءاً. أكثرهذا الرجل 

Bu bahçe daha güzeldir.  جماالً. أكثرهذه الحديقة 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 daha -أمثلة على مفاضلة الصفات باستخدام الالحقة 

1.  daha açık أكثراشراقة ،  أفتح 

2.  daha ağır  ًأثقل، أكثر ثقال 

3.  daha alçak  ً  أكثر انحطاطا

4.  daha avantajli أكثر فائدة ، أجدى 

5.  daha az أقل 

6.  daha becerlikli أبرع، أمهر، أكثر براعة أو مهارة 

7.  daha büyük  ًأكبر، أكثر كبرا 

8.  daha cazip أكثر جاذبية 

9.  daha çalışkan  ًأكثر اجتهاداً وعمال 

10.  daha çerkin  ً  أقبح، اكثر قبحا

11.  daha dakik أدق، أكثر دقة 

12.  daha dar  ً  أضيق، أكثر ضيقا

13.  daha değerli أثمن، أكثر قيمة 

14.  daha doğru أصح، أكثر صحة 

15.  daha düşük  ً  أخفض، أكثر انخفاضا

16.  daha eski أقَدم 

17.  daha etkili أكثر تأثيراً أو فاعلية 

18.  daha fena  ًأسوأ، أكثر سوءا 

19.  daha genç  ً  أكثر شبابا

20.  daha genel عم، أشمل، أكثر عمومية أو شموليةأ  

21.  daha geniş  ً  أوسع، أعرض، أكثر اتساعا

22.  daha güçlü أقوى، أكثر قوة 

23.  daha güzel  ًأجمل، أكثر جماال 

24.  daha hafif أخف، أكثر خفة 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

25.  daha hızlı أسرع، أكثر سرعة 

26.  daha hoş أكثر ظرافةأظرف ،  

27.  daha ince أرق، أكثر رقة 

28.  daha iyi أفضل، أكثر جودة، أجود  

29.  daha kaba أغلظ، أخشن، أكثر غالظة أو خشونة 

30.  daha kalın  ً  أسمك، أكثر سمكا

31.  daha keskin أمضى، أكثر حدة 

32.  daha kısa  ًأقصر، اكثر قصرا 

33.  daha kolay أسهل، أكثر سهولة 

34.  daha korkak أجبن 

35.  daha koyu أغمق 

36.  daha kötü أكثر سوءاً أسوأ ،  

37.  daha kuvvetli أقوى، أكثر قوة، أشد قوة 

38.  daha küçük أصغر 

39.  daha önemli أهم، أكثر أهمية 

40.  daha pahalı أغلى 

41.  daha parlak  ً  ألمع، أبرق، أكثر لمعاناً أو بريقا

42.  daha popüler أكثر شعبية 

43.  daha sağlıklı أكثر صحة وعافية 

44.  daha sert أقسى، أكثر قساوة او صالبة 

45.  daha sıcak حرارة أكثر  

46.  daha soğuk أكثر برودة 

47.  daha süratlı أسرع 

48.  daha şanslı  ً  أوفر حظا

49.  daha şefkatli أرأف بـ، أرحم 

50.  daha şiddetli  ً  أشد، أعنف ،أكثر شدة، أكثر عنفا
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

 

 

 

 

 

 

51.  daha şişman أسمن ، أكثر بدانة 

52.  daha tatlı أحلى، أعذب، أكثر حالوة أو عذوبة 

53.  daha tecrübeli ة أو خبرةأكثر تجرب  

54.  daha tehlikeli أخطر، أكثر خطورة 

55.  daha tuhaf أغرب، أعجب 

56.  daha ucuz  ً  أرخص، أكثر رخصا

57.  daha ufak أصغر، أدق 

58.  daha uygun أكثر مناسبة، أكثر مالئمة 

59.  daha uzak  ًأبعد، أكثر بعدا 

60.  daha uzun  ًأطول، أكثر طوال 

61.  daha ünlü أشهر، اكثر شهرة 

62.  daha yakın  ً  أقرب، أكثر قربا

63.  daha yakışıklı أكثر وسامة 

64.  daha yaşlı  ً  أكبر سنا

65.  daha yavaş  ً  أبطأ، أكثر بطئا

66.  daha yayılmış  ًأكثر انتشارا 

67.  daha yeni أحدث 

68.  daha yumşak أكثر رقة أو طراوة 

69.  daha yüksek أعلى، اكثر عالوة 

70.  daha zayıf  أنحف، أضعف، أكثر نحافة 

71.  daha zor أصعب، أكثر صعوبة 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

   enصفة بكلمة ق الل" التفضيل في العربية، وتتكون بأن ت سبَ الصفة المطلقة وتقابل "أفعَ  يهالصفة التفضيلية:  -4

 على المبالغة: لعليه ألنها مطلقة. وهي كثيراً ما تد ل  فض  وال يوجد في الجملة م  

 

 en  األداة  باستخدام ترجيح الصفات

Ali en çalışkan öğrencidir.   طالب انشطعلي 

Bu en temiz sokaktır.  شارع. أنظفهذا 

Dünyanın en güzel şehri, İstanbul'dur. مدينة بالعالم هي اسطنبول. أجمل 

En güzel kitabı okudum.  األجملقرأت  الكتاب. 

En zor konuyu çalıştım.  األصعبدرست  الموضوع. 

Sınıftaki en büyük öğrenci kimdir?  في الصف؟ األكبرمن التلميذ 

Şu en uzak nokta.  نقطة. أبعدتلك 

 

en alt tabaka طبقة أسفل  en kötü ahlâk أخالق أسوأ 

en büyük darbe ضربة أكبر en ucuz mal بضاعة أرخص 

en hafif parça قطعة أخف en uzak yer مكان أبعد 

en iyi seçim اختيار أحسن en üst kat طابق أعلى 

en kısa yol طريق أقصر en yeni araba سيارة أحدث 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 enأمثلة على مفاضلة الصفات باستخدام الالحقة 

1.  en ağır işler أشق األعمال 

2.  en az األقل 

3.  en az düzeyde على أدنى المستويات 

4.  en bariz األبرز 

5.  en bariz başıklar أبرز العناوين 

6.  en basit örnek أبسط مثال 

7.  en başarılı  ً  األكثر نجاحا

8.  en büyük األكبر 

9.  en büyük yalan أكبر كذبة 

10.  en çalışkan  ًاألكثر اجتهاداً وعمال 

11.  en çerkin  ً  األكثر قبحا

12.  en çok , en fazla األكثر 

13.  en çok görüntülenenler األكثر مشاهدة 

14.  en çok kullanılan  ً  األكثر استخداما

15.  en çok satanlar  ً  األكثر مبيعا

16.  en değerli األكثر قيمة، األعز 

17.  en değersiz األتفه 

18.  en doğru األصح 

19.  en düşük األخفض ً ، األكثر انخفاضا  

20.  en düz األملس، األنعم 

21.  en eğlenceli األكثر متعة 

22.  en erken  ًاألبكر، األكثر إبكارا 

23.  en güçlü delili أقوى دليل 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

24.  en güncel األحدث ، اإلصدار األحدث 

25.  en güvenli األئمن ، األوثق، األكثر أماناً أو ثقة 

26.  en güzel األكثر جماالً األجمل ،  

27.  en heyecanlı األكثر إثارة 

28.  en hızlı األسرع 

29.  en hoş األكثر ظرافةاألظرف ،  

30.  en ince األكثر رقة األرق ،  

31.  en ince ayrıntıları أدق التفاصيل 

32.  en ince sırları أدق األسرار 

33.  en iyi األكثر جودةاألجود، األفضل ،  

34.  en iyi arkadaş أفضل صديق 

35.  en iyi kalite األجود ، األفضل نوعية 

36.  en kaliteli األجود نوعية، األكثر جودة 

37.  en karanlık durumlarda في أحلك الظروف 

38.  en karanlık günler أحلك األيام 

39.  en kısa األقصر 

40.  en konuşulan األكثر تحدثاً عليه، األكثر تداوالً في الحديث 

41.  en kötü األسوأ 

42.  en kötü ihtimal أسوأ احتمال 

43.  en kullanılan  ً  األكثر استخداما

44.  en küçük األصغر 

45.  en okunan األكثر قراءة 

46.  en önemli األكثر أهمية، األهم 

47.  en önemsiz األكثر تفاهة 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

48.  en pöpüler كثر شعبيةأ  

49.  en sadık duygular أصدق المشاعر 

50.  en sağ أقصى اليمين 

51.  en sağdan من أقصى اليمين 

52.  en sağlıklı األكثر صحة وعافية 

53.  en sıcak األكثر حرارة 

54.  en sıcak dilekler أحر األمنيات 

55.  en sıcak selamlar أحر التحيات 

56.  en soğuk األكثر برودة 

57.  en son األخير 

58.  en şanslı  ً  األوفر حظا

59.  en şiddetli األشد، األعنف 

60.  en ucuz األ ً رخص، األكثر رخصا  

61.  en uygun األنسب، األكثر مالئمة 

62.  en uzak األكثر بعداً األبعد ،  

63.  en uzun األكثر طوالً األطول ،  

64.  en ünlü األكثر شهرة 

65.  en üst düzeyde على أعلى المستويات 

66.  en üstün  ً  األكثر تفوقا

67.  en yakın األقرب ً ، األكثر قربا  

68.  en yavaş األبطأ 

69.  en yayılmış  ًاألكثر انتشارا 

70.  en yeni األحدث 

71.  en yeniler األكثر حداثةاألحدث ،  
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

72.  en yüksek األعلى ً ، األكثر ارتفاعا  

73.  en ağır  cezalar , en katı cezalar أشد العقوبات 

74.  en az maliyetle األقل كلفة 

75.  en bariz şahsiyetleri أبرز الشخصيات 

76.  en modern ve yeni teknikler احدث التقنيات 

77.  en şiddetli saldırılar أعنف الهجمات 

78.  en ünlü tarihçiler  ِأَْشَهر  ِرَجاِل الت أِْريخ 

79.  en yüksek dağ أعلى المرتفعات، أعلى الجبال 

80.  en yüksek kriterler أعلى المعايير 

81.  en yüksek satandartlar  أعلى المواصفات 

82.  en yüksek yetkili أرفع مسؤول 

83.  en zor görevler أصعب الواجبات 

84.  hakları en basiti أبسط الحقوق 

85.  insanların en değerlisi أعز الناس 

86.  insanların en sevmilisi أحبُّ الناس 

87.  insanların en şereflisi أشرف الناس 

88.  insanların en zalimi أظلم الناس 

89.  kavillerin en racihli أرجح األقوال 

90.  malların en kalitelisi أجود البضائع او السلع 

91.  savaşların en şiddetlisi أعنف المعارك أو الحروب 

92.  seslerin en kötüsü أنكر األصوات 

93.  sözün en çerkini أقبح األصوات 

94.  sözün en tatlı اجمل أو أحلى الكالم 

95.  şartların en zoru أصعب الظروف 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

 

 

  

96.  şekilerin en güzeli اجمل األشكال 

97.  üniversitilerin en eskisi أقدم الجامعات 

98.  yıldlzlerin en parlağı ألمع النجوم 

99.  yüzlerin en güzeli أحسن الوجوه 

100.  zenginlerin en zengini أغنى األغنياء، أثرى األثرياء 

ً  ،األطول و األقصرتقابل َ كالهما معا  
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

 

ونه صفة عن ك جالتركيب اإلضافي ال يخر اوهو في الحقيقة يتعلق بالصفة كثيراً، فهذ، ضافة وهو نوع من أنواع اإل 

 وموصوفاً مثل:

 

Gümüş yüzük  فضةخاتم Altın kaşık  ذهبملعقة 

Demir kutu  يحديدصندوق Yün çorap  يصوفجورب 

 

 الصفة يمكن أن تقع مضافاً، خاصة مع الصفة التفضيلية:

 

Askerlerin en cesuru. الجنود. أشجع Hikâyenin kısası. الحكاية. ملخص 

Elbiselerin en güzelidir. األلبسة. أجمل Kadının güzeli. المرأة. جمال 

Eşyaların en pahalısı. األشياء. أغلى Kardeşlerin en küçüğü. األخوة. أصغر 

Hırsızların üçü. اللصوص. ثالث Kitapların ikisi. الكتابين)كال(  ثاني. 

Hikâyelerin en eskisi. القصص. أقدم Projelerin en büyüğü. المشروعات. أكبر 

 

كالعادة، ويجوز هنا حذف المضاف إليه:لواحق المفعولية كما يمكن أن تتصل بالمضاف و  

 

En büyüğünü isterim.  أكبرهم.أريد 

En iyilerini aldı.  أفضلهم.اشترى 

En pahalısından seçtim.   األغلى سعراً. من اخترت 

Kalemi, kutuların en küçüğünde buldum.  الصناديق. أصغر فيوجدت  القلم 

 

 

 

 Sıfatlar Ekleme – إضافة الصفة: سابعاا 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

 
 

يمكن أن نستخدم في الجملة الواحدة عدة صفات متسلسلة خلف بعضها البعض لتصف الموصوف، وترتيب الصفات 

ثر أهمية في تحديد الموصوف وأي تغيير في ترتيب لها أهمية كبيرة في تحديد معنى الجملة فالصفة األولى هي األك

 سبيل المثال فعلى في الجمل عندما نضع الصفة الصفاتالصفات يعطي معنى جديد للجملة فيجب االنتباه إلى ترتيب 

 قلنا:إذا 

 

Uzun geniş yol طويل وعريض طريق 

 

 قلنا:ختلف عن إذا ي

uzun yol geniş(tir) عريض  - الطويل الطريق 

 

ً  ختلفوي  قلنا:عن إذا  أيضا

Geniş yol -  uzun(dur) طويل  - العريض الطريق 

 

 

 

 

 

 

 

 Sıfatlar sıralanış – ترتيب الصفات:  ثامناا 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 أمثلة

Az yağlı, tuzsuz, baharatsız ,hafif  bir yemek. 

.خفيف، ، بدون بهاراتبدون ملح، قليل الدسم طعام  

Tuzsuz, baharatsız, az yağlı, hafif bir yemek. 

.خفيف، قليل الدسم، بدون بهارات، بدون ملحطعام   

az yağlı, hafif, tuzsuz, baharatsız bir yemek 

بدون بهارات.، بدون ملح، خفيف، قليل الدسمطعام   

Bak! o kırmızı ,spor, duran, araba benimdir. 

هي لي. الواقفة الرياضية الحمراءانظر! تلك السيارة   

Bak! o duran ,spor, kırmızı , araba benimdir. 

هي لي. الحمراء الرياضية الواقفةتلك السيارة  ىانظر إل  

Siyah, deri ,bağcıklı, bir ayakkabı almak istiyorum. 

 وذات رباطات. جلدي أسودأريد أن أشتري حذاء 

Uzun boylu, gözlüklü ,sarışın ,doktor bayanı tanıyor musun? 

وذات الشعر األشقر.ة النظارات والمرتديذات القامة الطويلة هل تعرف الطبيبة   

Bu ilginç, faydalı, resimli, büyük bir sözlük. 

وذو حجم كبير. ومصور ومفيد ممتعهذا قاموس   
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

  

  الصفاتاشتقاق  -2

Sıfatlar Yapımı  
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

في هذا الفصل سنستعرض اشتقاق الصفات وكيف نشأت وماهي طرق اشتقاقها وماهي اللواحق المستخدمة في اشتقاقها، 

ر القارئ بأن  قواعد اشتقاقات األسماء أوالصفات ليست ثابتة وليست عامة يمكن تطبيقها على جميع األسماء وأريد أن أ ذك ِ

أوالصفات فلكل اسم أو صفة حالة خاصة بها الشتقاقها ،لذلك ال يتوجب على الدارس للغة أن يحفظ هذه الطرق واللواحق 

مثل لحفظ هذه الصفات واألسماء هي حفظها وإنما تم وضعها هنا لمعرفة كيف تكونت األسماء والصفات، والطريقة األ

غيباً عن ظهر قلب كما وردت في القواميس، وستصبح مع الزمن كلمات مألوفة ولن تحتاج بعدها إلى التفكير في طريقة 

اشتقاقها. فليس من المعقول كلما أردنا استخدام اسم أو صفة أن نلجأ إلى التفكير في طريقة استخراجها وماهي الالحقة 

 يجب أن نستخدمها. يكفي أن نعرف أن هذه الصفة موجودة بهذا الشكل. التي

الصفات تنقسم من حيث تركيبها إلى صفات بسيطة وصفات مركبة أو مشتقة. فالصفات البسيطة أو السماعية هي 

جدت في هذه اللغة، وليست مشتقة من أي مصدر أو اسم مثال:  الصفات األصلية التي و 

 

 az قليل uzak بعيد

ويلط  uzun قديم eski 

 geniş واسع yakın قريب

 kısa قصير yeni جديد

 küçük صغير yeşil أخضر

 

 وتشمل هذه الصفات أيضاً الكلمات الدخيلة المستخدمة في اللغة خاصة من العربية مثال:

 

 beyaz أبيض mühim مهم

  final نهائي siyah أسود

 kırmızı احمر tembel كسول

قأزر temiz نظيف  mavi 

 

أما الصفات المركبة أو المشتقة فهي الصفات التي يمكن الحصول عليها من الصفات األصلية أو من األسماء أو من 

 المصادر وذلك بإضافة لواحق خاصة وفي هذا الفصل سنقوم بدراسة كل الحقة على حدى.
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

 

 

 إذاو الصوتية،وهي تتبع قاعدة األحرف  درإلعطائها الصفة حسب االسم المص األسماءضاف إلى الالحقة ت   هذه -1

 المكان التي تنتسب إليه:  إلى  ءالشيتشير إلى نسبة  فهيأضيفت إلى أسماء األماكن 

 

 ö / ü o / u e / i a / I آخر حرف صوتي في الكلمة

صفةالحقة ال   ~ lü ~ lu ~ li ~ lı 

 

 

 مثال

بلجيكي  –بلجيكا   Belçika -  Belçikalı 

برازيلي –برازيل   Brezilya -  Brezilyalı 

برتغالي –برتغال   Portekiz -  Portekizli 

 

 

 الشخص.العاقلة فهي تشير إلى نسبة مجموعة من الناس إلى هذا  األسماءنهاية  فيضعت و   وإذا -2

 

 مثال

العدالة والتنمية أعضاء حزب  Ak'li parti üyeleri. 

 .Abu Hanıfalı المنتسبين إلى أبو حنيفة

 Fenerbahçeli من أنصار ومشجعي فريق فنار بهشة

 

أسماء الدول أو المدن فهي تعطي صفة انتساب الشخص أو الشيء إلى الدولة أو البلد كما في وإذا أضيفت إلى  -3

 الجدول التالي:

 
 

 

 .Ben İzmirliyim ama kocam Konyalı .ونياقلكن زوجتي من  ) إزميري(أزميرمن  أنا

 ~() li / lı / lu / lü  :الالحقة  باستخداماشتقاق الصفات  -1
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

نسياتالبالد واجل  

Ulus ve Ülkeler  

الدولة اسم  الصفة القومية 

 

 ألماني Almanya Almanyalı / Alman ألمانيا

مريكاأ  Amerika Amerikalı / Amerikan أمريكاني 

 أرجنتيني Arjantin Arjantinli أرجنتين

 آسيوي Asya Asyalı آسيا

 أوروبي Avrupa Avrupalı أوروبا

 صيني Çin Çinli صين

لندافن  Finlandiya Finlandiyalı فنلندي 

 فرنسي Fransa Fransalı / Fransız فرنسا

 هندي Hindistan Hindistanlı / Hintli هند

 هولندي Hollanda Hollandalı هوالندا

 عراقي Irak Iraklı عراق

 إيراني İran İranlı إيران

 إسباني İspanya İspanyalı / İspanyol إسبانيا

 سويدي İsveç İsveçli سويد

 سويسري İsviçre İsviçreli سويسرا
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 li / lı / lu / lü ~ جنسيات وقوميات مشتقة باستخدام الالحقة

1.  Afganistanlı   أفغانستاني ، أفغاني 

2.  Afrikalı أفريقي 

3.  Almanyalı  ألماني 

4.  Amerikalı  أمريكاني، أمريكي 

5.  Arjantinli أرجنتيني 

6.  Asyalı آسيوي 

7.  Avrupalı أوروبي 

8.  Avustralyalı أسترالي 

9.  Bahreynli بحريني، نسبة إلى مملكة البحرين 

10.  Belçikalı بلجيكي 

11.  Brezilyalı برازيلي 

12.  Britanyalı بريطاني 

13.  Bulgaristanlı  بلغاري 

14.  Cezayirli جزائري 

15.  Çinli صيني 

16.  Danimarkalı دانماركي 

17.  Endonezyalı أندونيسي 

18.  Faslı مغربي 

19.  Filipinli فيليبين، فيليبيني 

20.  Filistinli فلسطيني 

21.  Finlandiyalı فنلندي 

22.  Fransalı  فرنسي 

23.  Güney Afrikalı جنوب أفريقياني 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

24.  Hindistanlı  هندي 

25.  Hollandalı هولندي 

26.  Iraklı عراقي 

27.  İngiltereli  انكلتراوي ، نسبة إلى انكلترا 

28.  İranlı إيراني 

29.  İskoçyalı نديأسكتل  

30.  İspanyalı  إسباني 

31.  İstanbullu اسطنبولي 

32.  İsveçli سويدي 

33.  İsviçreli سويسري 

34.  İtalyalı  إيطالي 

35.  Japonyalı  ياباني 

36.  Kafkasyalı قوقازي 

37.  Kanadalı كندي 

38.  Kazakistanlı  كازاخستاني 

39.  Koreli كوري 

40.  Kuveytli كويتي 

41.  Libyalı ليبي 

42.  Lübnanlı لبناني 

43.  Macarlı , Macaristanlı مجري 

44.  Meksikalı مكسيكي 

45.  Mısırlı مصري 

46.  Moğolistanlı  منغولي 

47.  Moritanyalı موريتاني 



 
 

52 
 

في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

 

 

 

 

 

 

 

48.  Nijeryalı نيجري 

49.  Norveçli نرويجي 

50.  Osmanlı عثماني 

51.  Pakistanlı باكستاني 

52.  Polonyalı بولوني 

53.  Portekizli برتغالي 

54.  Rusyalı  روسي 

55.  Sırbistanlı  ة إلى دولة صربياصربي، نسب  

56.  Somalili صومالي 

57.  Sudanlı سوداني 

58.  Suriyeli سوري 

59.  Suudi Arabistanlı سعودي 

60.  Tunuslu تونسي 

61.  Ukraynalı أوكراني 

62.  Ummanlı ع ماني 

63.  Yemenli يمني نسبة لدولة اليمن 

64.  Yunanistanlı, Yunanlı  يوناني 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 أمثلة 

 

 ان(؟هل أصدقاؤك من أمريكا )أمريك

 ال، هم من األردن.

Arkadaşların Amerika'dan mıdır? 

Hayır, Onlar Ürdün'dendir. 

 

 هل هؤالء المعلمات ألمان؟

 ال، هن  أتراك.

Bu bayan öğretmenler Almanyalı mıdır? 

Hayır, Onlar Türk'türler. 

 

 هل هاتان المرأتان لبنانيتان؟

 ال، هما كالهما سوريتان.

Bu iki kadın Lübnanlı mıdır? 

Hayır, İkisi Suriyelidir. 

 

 هل هذه الطالبة عراقية؟

 ال، هي صينية.

Bu kız öğrenci Iraklı mıdır? 

Hayır, O Çinlidir. 

 

 إنكليزي؟ مهل أستاذك

 ال. هو سوري.

Öğretmeniniz İngiliz midir? 

Hayır, O Suriyelidir. 

 

 هل أنت عربي؟

 نعم أنا عربي.

Sen Arap mısın? 

Evet, Ben bir Arabım. 

 

 هل أنت من تركيا؟

 ال. أنا مصري هل أنت تركي؟

Sen Türkiye'den misin? 

Sen Türk müsün? Hayır. Ben Mısırlıyım. 

 

 هل أنتم من السودان؟

 .نعم نحن سودانيين

Siz Sudan'dan mısınız? 

Evet, Sudanlıyız. 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 عطي صفات بشرية خاصة كما في الجدول التالي:كما أنها تضاف إلى األسماء لت  -4

 

 

 

يةصفات بشر  

Li  / Lı  / Lu  / Lü 

اع، شره güvenli أمين، مأمون  açgözlü طم 

، ذو وجه حسنوسيم  güzel yüzlü صريح açık sözlü 

، كثير الحركةنشيط، حركي  hareketli عادل adaletli 

حكيمبصيرة، إنسان ذو    hüzünlü حزين  basiretli 

مديون مدين، iffetli عفيف  borçlu 

، ذو وجهينمنافق  iki yüzlü نشيط، حيوي canlı 

 dikkatli حذر، متيقظ، منتبه izinli مأذون، في إجازة

، صاحب قرار، حازمحاسم  kararlı مليء dolu 

 düşünceli  كثير التفكير kısa boylu قصير القامة

م، ذو قيمةفاخر، قي ِ   kıymetli رت بينظام ، م   düzenli 

فثق  متعلم، م   kudretli قادر، مقتدر  eğitimli 

 emzikli kadın امرأة مرضعة merhametli رحيم، رؤوف

، متوترقلق mutlu سعيد  endişeli 

، ذو شرفشريف  namuslu  عاق، عاجز  engelli م 

، مبتهجفرحان  neşeli مجتهد gayretli 

 güçlü قوي orta boylu متوسط القامة
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

  

  

Benim adım Merve. 25 yaşındayım. Siyah 

Dalgalı saçlı, yeşil gözlü, orta boylu, 

beyaz tenli, sevimli bir kızım. Bir okulda 

öğretmenlik yapıyorum. Dürüstlük benim 

için çok önemlidir. 

طة سنة .ذات شعر أسود مموج، وعينان خضراوان، متوس 25اسمي مروه: عمري 

القامة ، وذات بشرة بيضاء ،أنا بنت محبوبة ،أقوم بالتدريس في إحدى المدارس، 

 الصدق بالنسبة لي شيء هام.

Benim adım Hakan. 29 yaşındayım. Sarı 

saçlı, mavi gözlü, uzun boylu, gözlüklü, 

esprili, yakışıklı bir erkeğim. Bir şirkette 

mühendislik yapıyorum. Tembelliği sevmiyorum. 

 

سنة ، أنا رجل ذو شعر أشقر، وعيون زرقاء، وذو قامة طويلة ، ذو  29اسمي هاكان، عمري 

 نظارات، رشيق، جذاب.أعمل بمهنة الهندسة في إحدى الشركات، ال أحب الكسل.

Benim adım Nesrin. 35 yaşındayım. 

Kızıl saçlı, yeşil gözlü, biraz kısa boylu, 

neşeli, iyi kalpli, hareketli bir bayanım. 

Bir hastanede doktorluk yapıyorum. 

Dengesiz insanlardan hoşlanmıyorum. 

سنة، ذات شعر أحمر، وعيون خضراوان، وذو قامة قصيرة قليالً،  35اسمي نسرين، عمري 

الغير  مرحة، ذات قلب طيب، امرأة ذات حركة، أعمل بمهنة الطب في مشفى، ال يعجبني الناس

 متزنين.
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 ويمكن أيضاً استخدام هذه الالحقة الشتقاق الصفات الخاصة باألطعمة والمذاق كما في الجدول التالي: - 5
 

 أغذية وماكوالت

1.  acılı مع حد، حاد 

2.  az şekerli ذو سكر قليل 

3.  az tuzlu ذو ملح قليل 

4.  bademli مع اللوز 

5.  baharatlı, baharlı    مع البهار 

6.  balıklı مع السمك 

7.  bezelyeli مع البازالء 

8.  buzlu بارد مثل الثلج، مع بوظ 

9.  cevizli  محشي بالجوز –مع الجوز  

10.  çekirdekli مع بذر، ذو بذور 

11.  çemenli مع حلبة 

12.  çeşnili به ر نك ه، م   م 

13.  çikolatalı مع الشوكوال 

14.  çilekli مع الفريز 

15.  dilimli ش رح، على شكل شرائح م   

16.  domatesli مع البندورة 

17.  ekşili حم ض ، مع الحامض  م 

18.  elmalı مع التفاح 

19.  enginarlı  األرضي شوكي –مع األنكينار  

20.  etli مع اللحم 

21.  fındıklı مع البندق، محشو بالبندق 

22.  fıstıklı مع الفستق، محشو بالفستق 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

23.  haşlamalı مسلوق 

24.  hindi cevizli مع جوز الهند 

25.  ıspanaklı السبانخ مع  

26.  ızgaralı مشوي 

27.  irmikli مع السميد 

28.  kabaklı مع الكوسا 

29.  kabuklu مع قشره 

30.  kakaolu مع الكاكاو 

31.  karamelli مع الكاراميل 

32.  kaşarlı مع جبنة قشقوان 

33.  kavurmalı حم ص، مقم ر قدد، م   م 

34.  kayışlı مع المشمش 

35.  kaymaklı مع القشطة 

36.  kebaplı مع الكباب 

37.  kemikli مع العظم، بعظمه 

38.  kepekli مع نخالة القمح 

39.  kestaneli مع الكستنا 

40.  kıymalı مفروم 

41.  konserveli عل ب، كونسروة  م 

42.  köpüklü مع رغوة 

43.  kremalı مع الكريما 

44.  lahanalı مع اليخنة 

45.  lezzetli لذيذ 

46.  limonlu مع الليمون 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

47.  mantarlı مع الفطر 

48.  mayalı   خم رمع خميرة، م   

49.  mercimekli مع العدس، بالعدس 

50.  meyveli مع الفواكه 

51.  muzlu مع الموز 

52.  naneli مع النعناع 

53.  narlı مع الرمان 

54.  orta şekerli سكر وسط 

55.  patatesli مع البطاطا 

56.  patlıcanlı مع الباذنجان 

57.  pazılı مع السلق 

58.  peynirli مع الجبنة 

59.  pirinçli مع الرز 

60.  portakallı برتقالمع ال  

61.  sakızlı مس ك  مع المسكة، م 

62.  salamlı  مع مرتديال 

63.  sarımsaklı مع الثوم 

64.  sebzeli مع الخضار 

65.  sosisli مع النقانق 

66.  soslu مع صوصة 

67.  soyalı مع الصويا 

68.  susamlı مع السمسم 

69.  sütlü مع الحليب 

70.  şehriyeli مع الشعيرية 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 
 ضاف إلى بعض األسماء الشتقاق الصفة منها : مثال:ويمكن أن ت -6

 

 

 

 

71.  şekerli مع سكر 

72.  tam buğdaylı مح الكامل )مع قشره(مع الق  

73.  tarçınlı مع القرفة 

74.  tatlılı م حلى 

75.  tavuklu مع الدجاج 

76.  tuzlu مالح 

77.  unlu مع الطحين، طحيني 

78.  vişneli مع الكرز 

79.  yağlı دهن  دسم، مع السمن أو الزيت، م 

80.  yoğurtlu مع اللبن 

81.  yulaflı مع الشوفان 

82.  zeytinyağlı مع زيت الزيتون 

 أمثلة منوعة

ذو حديقة.بيت   Bahçeli ev. 
 

طابقين. ذو بناء  İki katlı Bina. 

ذو شرفة   بيت     Balkonlu ev. 
 

 .Üçlü etkili المفعولذو ثالثي 

ذات نظاراتامرأة   Gözlüklü kadın 
 

طويل. رجل  Uzun boylu adam. 

.يةلح ذو رجل  Sakallı adam. 
 

 ! Sabırlı ol .صبوراً  كن



 
 

61 
 

في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

 

 

مفروش منزل   Döşeli ev. 
 

غط ىمسبح   Kapalı havuzu م 

مطمور كنز   Gömülü define. 
 

 .Sayılı eşyaları معدودةأشياء 

 أمثلة منوعة

Ben bu salatayı yiyemem çok tuzlu. جداً  مالحة السلطة. هذه أنا لم أستطع أن آكل. 

Bahçeli evleri çok seviyorum.  ًفيها حدائق( )التي الحديقةات ذو المنازل أحب جدا. 

Balkonlu bir evde oturuyorum. شرفة. فيه أقيم في بيت 

Bu beş odalı bir ev. غرف خمسذو  بيت هذا.  

Bu çatal kirli. Değiştirebilir misiniz? هل يمكنك أن تبدلها؟ ،وسخة الشوكة هذه  

Bu çorba çok tuzlu olmuş. جداً. مالحة هذه الشوربة أصبحت 

Bu gözlüklü kadın kimdir? ؟النظارات ذات المرأة ذهمن ه 

Bu makarna çok tuzlu. جداً.مالحة  هذه المعكرونة  

Bugün hava güneşli. مشمس اليوم الجو. 

Deniz manzaralı daireniz var mı? البحر؟ على إطاللة ذو هل لديكم بيت 

Kardeşim uzun boylu ve bıyıklı. ذو شاربوطويل القامة  أخي  

Sakallı adam tıraş oluyor. يحلق. اللحية ذو الرجل  

Sebzeli pizza istiyorum. بالخضار. أريد بيتزا 

Şekerli bir Türk kahvesi alabilir miyim?  مع السكر؟ ن آخذ فنجان قهوة تركيةأهل أستطيع 

Şu mavi gözlü bebek çok tatlıdır.  جداً. حلو وانالزرقا و العينانذ الطفلذاك 

Tuzlu ve tatlı yiyecekler bana yasak. ممنوعة بالنسبة لي. الحلوةو المالحة المأكوالت 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

 

 

  

Türk yemekleri çok lezzetli. جداً  لذيذة المأكوالت التركية. 

Yusuf çok dikkatli bir öğrenci. جداً  يقظ   وسف طالبي.  

Annem çok lezzetli üzümlü kurabiye yapıyor. 

جداً. لذيذة بالعنب كعكة والدتي تعمل  

Evet , yanımdaki bıyıklı adam da eniştem. 

ً  بارالش ذو ينبابج الذي نعم الرجل  صهري. أيضا

Pazar günü Bursalı bir arkadaşım geliyor. 

يأتي يوم األحد. من البصرة صديقي  

Şehrazat, yağmurlu ve rüzgârlı havada yalnız yürüyordu. 

 في طقس ماطر وعاصف.  كانت تمشي وحيدة شهرزاد



 
 

63 
 

في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

  



 
 

64 
 

في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

  li / lı / lu / lü~صفات منوعة تم اشتقاقها باستخدام الالحقة 

1.  aceleli  مستعجل، عجول، متهور، مسرع 

2.  acıklı ؤلم، م حزن، م وجع، مؤسف  أليم، م 

3.  açgözlü اع، شره، فارغ العين  طم 

4.  açık fikirli ثق ف، متنور، ذو أفكار متحررة  إنسان منفتح، م 

5.  açık kalpli 
صريح، متكلم بصراحة، واضح، صريح في 

 كالمه

6.  açık sözlü  
صريح، متكلم بصراحة، واضح، صريح في 

 كالمه

7.  adaleli عضلي 

8.  adaletli  م نصفعادل ، 

9.  ağrılı ؤلم، م ح زن، م وجع، مؤسفأليم، م   

10.  ahenkli  منسجم، متناغم 

11.  ahlaklı خلوق، مربى 

12.  ahnekli م الئم، منسجم، متناغم، موافق، متوافق، مناسب 

13.  akıllı عاقل، ذكي، رزين 

14.  alacalı متنافر األلوان 

15.  alıcı آخذ، شاري 

16.  altı çezili  ماتحته خط 

17.  altılı س داسي، ذو ستة أطراف 

18.  altınlı ون ذهبي، مصنوع من الذهبذهبي، ل  

19.  altyazılı ماتحته خط 

20.  anlaşmalı تعاقدي 

21.  anlayışlı نافذ البصيرة 

22.  aralıklı متباعد 

23.  asitli حمضي، حامضي 

https://www.seslisozluk.net/alt%C3%A7izgili-nedir-ne-demek/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

24.  astarlı بطن، ذو بطانة  م 

25.  aşamalı تَْدِريجي، بالتدريج، َشْيئاً فََشْيئاً، مرحلي 

26.  ateşli ناري، مثال سالح ناري 

27.  aybaşılı حائض 

28.  aylı قِمر  م 

29.  ayrıntılı فص ل، مليء بالتفاصيل  م 

30.  azametli عظيم، كبير 

31.  azimli 
ر، عاقد العزم،  حد د، حازم، عازم، م ص ِ ر، م  قر ِ م 

م، محتوم    م صم 

32.  bağımlı ،ْستَقَل  قي  م   مربوط، ملتزم، مدمن  د، َغْير  م 

33.  bağışıklı عفى، م ستثنى، ذو مناعة  منيع، حصين، م 

34.  bahçeli  مع حديقة 

35.  bahtlı محظوظ، حسن الحظ، سعيد، مؤات 

36.  bakımlı شيكأنيق، مهندم، نظيف، نقي ، 

37.  basiretli  ،عاقلكتومإنسان ذو بصيرة، حذر، حكيم ، 

38.  baskılı مضغوط، مقموع 

39.  başarılı  ناجح، متفوق  

40.  becerikli   
عل ِم، نشيط، بارع، حاذق، لبق،  ل ِم، م  ماهر، م 

 داهية

41.  benekli نق ط، مرق ط  م 

42.  besili دِهن، سمين، ممتلئ  م 

43.  beşli  خماسي 

44.  bilgili  ل م، رجل علم  ، بليغعاِلم، م 

45.  borçlu كفيل، ضامن ،مدين، دائن، مديون  

46.  boyalı مصبوغ، مدهون 

47.  boylu ذو قامة 

https://www.seslisozluk.net/%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B9%2C-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86%2C-%D9%85%D8%B9%D9%81%D9%89%2C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D9%89%2C-%D8%B0%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-nedir-ne-demek/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

48.  bölmeli  أ قس م، مجز   مقسوم، م 

49.  bulacalı متنافر األلوان 

50.  bulutlu  ً غائم 

51.  burgulu قْلَوظ  م 

52.  buzlu بارد مثل الثلج، مع بوظ 

53.  büyülü سحري 

54.  canlı  على الهواء مباشرةحيوي، نشيط ،  

55.  cazibeli جذ اب، فت ان، جاذب 

56.  coşkulu تَحم ِس  ، مهتاج، ثائر، متوترم 

57.  cüretli  جريء، شجاع، ال يخاف، باسل، ال يهاب، جسور 

58.  çamurlu موحل، طيني 

59.  çeşitli  ع نو   م 

60.  çizelgeli  مجدول، مضفور 

61.  çizgili رسومي، مرسوم ، مقلم ، مخط ط،م سط ر  

62.  çoklu ع نو   متعدد، م 

63.  dâhili باطني، داخلي، جوفي 

64.  dalgalı ج، مائج، هائج، ذو أمواج تمو  ج، م  مو   م 

65.  damarlı شرياني، له عالقة بالشرايين 

66.  damgalı مدموغ بخاتم، ممهور 

67.  değerli قي ِم، ذات قيمة، نفيس، ثمين 

68.  dekorlu   َزْخَرفَات َزْخَرف  ) ج ( م   م 

69.  deli  
مجنون، مخبول، معتوه، أبله، نزق، طائش، 

خب ل، مهووس  م 

70.  delikli   م خر  ثق ب، مثقوب، م   م 

71.  demirli حديدي 

https://www.seslisozluk.net/damarl%C4%B1-nedir-ne-demek/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

72.  deneyimli ب، ذو تجربة أو خبرة، صاحب تجربة جر   م 

73.  dengeli توازن  متعادل م 

74.  dereceli  تَْدِريجي، بالتدريج، َشْيئاً فََشْيئاً، مرحلي 

75.  dertli مهموم 

76.  desenli ،ق م زخرف، منقوش عر  م   

77.  detaylı فص ل، مليء بالتفاصيل  م 

78.  devamlı  باق، مستمر، دائم 

79.  dikenli شائك 

80.  dikili قائم، متعامد 

81.  dikkatli 
بال، متيقظ، حذر، دقيق، مرتب، مهتم في عمله،  م 

 حريص

82.  dilimli  ح، على شكل شرائح شر    م 

83.  dilli ح، على شكل شرائ شر  حم   

84.  doğulu شرقي نسبة إلى اتجاه الشرق 

85.  dolambaçlı ج، ذو التواءات تعر ِ  م 

86.  dökümlü  
مهلهل الثياب، رث، عتيق الزي، مزدري الهيئة، 

 زري الملبس

87.  döşeli  جه ز، مفروش  م 

88.  dövmeli موشوم، موشوم بالتاتو 

89.  duygulu  عاطفي، حس اس 

90.  düşünceli 
 ، وقور، رصين،كثير التفكير، عميق التفكير

 مدروس، متأمل، مفكر في أمر، مستغرق باألفكار   

91.  düzenli   نظامي 

92.  eğitimli    ثق ف تعل ِم، م   م 

93.  eğlenceli متع ، م  سل   م 

94.  eklemli مفصلي، يحوي على مفاصل 

95.  elektrikli   َكْهِربَائِي 

http://www.arabdict.com/en/turkish-arabic/dikili


 
 

68 
 

في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

96.  emzikli kadın امرأة مرضعة 

97.  endişeli  توت ِر  قِلق، م 

98.  engelli عاق، عاجز  م 

99.  enginarlı مع األنكينار، مع األرضي شوكي 

100.  erdemli فاضل، مستقيم 

101.  esprili رشيق 

102.  eşyalı   مفروش، مجه ز 

103.  etkili نافذ، فعال، بن اء، مؤثر 

104.  evli  متزوج، متأهل 

105.  farklı  مي ز  مختلف، متباين، متفاوت، م 

106.  faydalı مفيد، نافع 

107.  faziletli 
اضل، ذو فضل، مثال: شهر رمضان فضيل، ف

 شهر فضيل

108.  fırfırlı مزركش 

109.  fiili  فعلي، حقيقي 

110.  fosforlu فوسفوري 

111.  fuzuli   قتشو ِ فضولي، م 

112.  garantili مكفول 

113.  gayretli  َواِظب ْجتَِهد، م   غيور، متحمس، صاحب غيرة، م 

114.  gecikmeli متأخر، مثال: طائرة متأخرة 

115.  geçerli لح، ساري المفعولفاعل، نافذ، صا  

116.  gerekli  ضروري، حيوي، الزم، حتمي  

117.  gergili مشدود، ممطوط 

118.  geri zekâlı   تخلف  م 

119.  girintili çıkıntılı تضاريسي 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

120.  gizemli فشي لألسرار  م 

121.  gizli خبأ ي ،مخفي، م  خفي، سر   

122.  gömülü مطمور 

123.  gönüllü متطوع، متبرع 

124.  görevli موظفمأمور ، 

125.  görkemli ليل، عظيمج  

126.  gözlü ذو عين 

127.  gururlu متباهِ فخور، مفتخر ، 

128.  güçlü, kuvvetli ،ْقتَِدر، قَوِ  قَاِدر، قَِوي  ِجد ا، جب ار يم 

129.  güllü مع ماء الورد 

130.  gümüşlü ي، لون فضي، مصنوع من الفضة  فض ِ

131.  güneşli  ْم شمس 

132.  güvenli مأمون، أمين، موثوق، غير خطر 

133.  hapisli قوفمحبوس، مو 

134.  hareketli كثير الحركة، نشيط مفعم بالحيوية 

135.  hatalı  م خطئ 

136.  heybetli ِهيب، َعِظيم، فَِخم، صاحب هيبة  م 

137.  heyecanlı مهتاج، ثائر، مثار، عصبي المزاج، متوتر 

138.  heyecanlı تَحم ِس  ، مهتاج، ثائر، متوترم 

139.  hırslı  ،شديد التوق طموح 

140.  hızlı سريع 

141.  hoşgörülü متساهل  ،، متسامحمجيز 

142.  hoşgörülü سموح، متسامح 

143.  huzurlu هادئ، ساكن، مريح للنفس 



 
 

70 
 

في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

144.  hücreli خلوي، متعدد الخاليا 

145.  hüzünlü متأسف، حزين 

146.  ılımlı معتدل، مثال: مناخ معتدل 

147.  iffetli عفيف، طاهر 

148.  iffetli 
شريف، طاهر الذيل، كريم، صاحب الشرف، 

 صاحب الكرامة، صاحب العرض، أمين، مستقيم

149.  ihtişamlı      
حتشم، الئق، لطيف، كريم، حقا، كما ينبغي،  م 
 قالئ بصورة صحيحة، تماماً، بالضبط، على نحو

150.  ihtiyatlı محتاط، حذر 

151.  ikili ثنائي 

152.  ilaveli زائد، إضافي 

153.  ilgili مهتم، مبال، متعل ق بـ 

154.  inançlı قيدةؤمن، ذو عم  

155.  insaflı م نصفعادل ، 

156.  iradeli إرادي 

157.  istemli إرادي 

158.  işlemeli م زخرف، مشغول 

159.  iyi ameli  صالح 

160.  iyi kalpli ذو قلب طيب 

161.  izdihamlı مزدحم، مكتظ 

162.  izinli مأذون، في إجازة،  ً جاز قانونيا  م رخ ص، م 

163.  kademli تَْدِريجي، بالتدريج، َشْيئاً فََشْيئاً، مرحلي 

164.  kağıtlı 
ورقي، مؤلف من الورق، مثال: عملة ورقية، 

 منديل ورقي

165.  kaliteli عالي أو فائق الجودة 

166.  kamuflajlı  مًوه  م 

167.  kanatlı جن ح، ذو أجنحة  م 

https://www.seslisozluk.net/%C3%A7ok-h%C3%BCcreli-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/ihtiyatl%C4%B1-nedir-ne-demek/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

168.  kanlı دامي، دموي 

169.  kapalı 
غلَق، محبوس،  مغلق، مسقوف، مستور، قفَل، م  م 

 محصور

170.  kara sevdalı    عاشق ، ولهان 

171.  kararlı حاسم، مثال قرار حاسم، مرحلة حاسمة 

172.  kareli مربع الشكل 

173.  karlı ثلجي 

174.  karşılıklı تباَدل، مثال تفاهم متباَدل، مصالح متباَدلة  م 

175.  kasıl  عضلي 

176.  kasıtlı د تعم ِ  قاصد، م 

177.  katlı 
م ضاَعف، ذو طوابق، ذو أدوار، على شكل 

 طبقات

178.  kavisli س، على شكل قوس قو   م 

179.  kavrayışlı نافذ البصيرة 

180.  kayıtlı   ،ل سج  لم  ن، م سج  دو  ً  َمقي د، م  صوتيا  

181.  kazılı  محفور 

182.  kesinlikli قطعياً، قطعي، بالتأكيد 

183.  keyifli ق، مبسوط، صاحب كيف ِ رو   م 

184.  kıymetli فاخر، قي ِم، ذو قيمة، ثمين 

185.  kibirli تغطرس، متجبر، مغرور، متعجرف تكب ِر، م   م 

186.  kilitli قفل  مقفول بالقفل، م 

187.  killi    موحل، طيني 

188.  kilolu بدين، سمين 

189.  kireçli كلسي، جيري 

190.  kirli ث لو   َوِسخ، قذر، م 

191.  kokulu  ذو رائحة 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

192.  konforlu مريح 

193.  köklü  أصيل، متأصل، ذو جذور 

194.  köşeli زاوي 

195.  köylü قروي، ريفي 

196.  kudretli  مؤهلكفؤ، ،قادر،  مقتدر ، 

197.  kumlu  ملير  

198.  kuşkulu ريب، َشكاك رتاب، م   م 

199.  kuzeyli  شمالي 

200.  kültürlü  ثق ف، واسع العلم والثقافة  م 

201.  lanetli  َملعون 

202.  lastikli مطاطي، مرن، قابل للتمدد 

203.  maharetli عل ِم، نشيط، بارع ل ِم، م   ماهر، م 

204.  mantıklı  عقلي، عقالني، منطقي، معقول، عاقل 

205.  manzaralı لة، مثال: منزل ذو إطاللة على البحرذو إطال  

206.  meraklı    فضولي ، مشغول البال، التفكير، مهتمقلق 

207.  merhametli  
 متصدق،محسن، خيري،  معتدل،رحيم، رؤوف، 
 حنون، شفوق

208.  mizaçlı مزاجي 

209.  mobilyalı  مفروش، مجه ز 

210.  mukavemetli قاوم  م 

211.  nakışlı منقوش، مزخرف 

212.  namuslu رف، غيور على عرضهشريف، ذو ش 

213.  namuslu 
شريف، طاهر الذيل، كريم، صاحب الشرف، 

 صاحب الكرامة، صاحب العرض، أمين، مستقيم

214.  nazlı 
رقيق، مرهف،  محتشم، بالخجل،خجول، متظاهر 

ضعيف، ناعم، دقيق، ذو كياسة، بالغ الرقة، 
 لطيف
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

215.  nemli  رطب، مبلول 

216.  nervürlü محلزن 

217.  neşeli رور، فرحانفرح، مبتهج، مس 

218.  nişanlı خاطب، مخطوب 

219.  noktalı نق ط، مرق ط  م 

220.  odalı ذو غرف 

221.  olumlu إيجابي 

222.  onurlu    
شريف، طاهر الذيل، كريم، صاحب الشرف، 

 صاحب الكرامة، صاحب العرض، أمين، مستقيم

223.  oruçlu صائم 

224.  öfkeli    ،محنقغاضب، محتد، متوعد بغضب، مغيظ 

225.  önemli هام، مهم 

226.  örülü مجدول، مضفور 

227.  özellikli ذو خاصية 

228.  pahalı غال السعر، ثمين 

229.  paralı غال السعر ،مالي، ذو قيمة مالية أو نقدية  

230.  parçalı 
ق،  تََمز ِ ق، م  تَفَر ِ ت َشت ِت، م  قس م، م  جزئي، م جزأ، م 

 ً  مثال: غائم جزئيا

231.  partili حزبي، تحزبي 

232.  peçeli    غط برقَع، م  نق ب، م  ى الوجهم   

233.  proplemli م شاغب، مشاكس، شقي 

234.  puantiyeli  نق ط، مرق ط  م 

235.  pürüzlü خشن، وعر، ذو نتوءات 

236.  renkli ن لو   م 

237.  resimli ر ر، كتاب م صو  ر، مثال: فيلم مصو   م صو 

238.  roketli مثال: هجوم صاروخي ، وِخي   َصار 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

239.  rötarlı متأخر، مثال: طائرة متأخرة 

240.  ruhsatlı    ً جاز قانونيا  م رخ ص، م 

241.  rutubetli رطب، مبلول 

242.  rüzgarlı عاصف 

243.  saatli   عاير زمنياً، مثال: قنبلة موقوتة  موقوت، م 

244.  sabıkalı ذو سوابق، له سجل بجرائم سابقة 

245.  sabırlı صابر، صبور، متحمل 

246.  saçaklı )"هذ ب، )تقليم الفاصولياء مثال قل م، م   م 

247.  saçlı ذو شعر 

248.  sağlıklı عَافَى  صحيح، سليم البنية، صحي، ذو صحة، م 

249.  sakalı  ملتحي لحية،ذو 

250.  sarılı لث م  ملفوف، ملتف، منطوي، مطوي، مظروف، م 

251.  saygılı ل، محترم بج   م 

252.  sayılı معدود، مرقم 

253.  seçmeli اختياري، انتقائي، انتخابي 

254.  sesli صوتي، ناطق 

255.  sevdalı تي م  عاشق ، ولهان،م 

256.  sevimli لطيف، محبوب، م حب ب 

257.  sevinçli فرح، مبتهج، مسرور، فرحان 

258.  sıhhatli    عَافَى  صحيح، سليم البنية، صحي، ذو صحة، م 

259.  sıkıntılı متضايق، مهموم، مغموم، مكروب، محزون 

260.  sınırlı محدودمتاخم، مجاور ،  

261.  sigortalı 
ؤم ن عليه عن  د بصمام أمان أو م  أمين، َمزو 

ق مكاتب التأمين طري  

262.  sihirli    سحري 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

263.  sinirli  مهتاج، ثائر، مثار، عصبي المزاج، متوتر 

264.  sisli ضبابي 

265.  sistemli نظ م، منتظم، نظامي، مرتب  م 

266.  sorumlu لة والمحاسبةءمسؤول، عرضة للمسا 

267.  soylu أصيل، متأصل، ذو جذور 

268.  stresli .ًمتوتر، مجهد عصبيا 

269.  suçlu ذن  ب، متهمم جرم، م 

270.  sulu 
رطب، ندي، مخضل، مبل ل، مائي ،دامع  ، 
 ،عصاري، غض، ريان، نضر، كثيفة الورق

     مائي، على شكل شوربة

271.  sunturlu   َزْخَرفَات  م َزْخَرف  ) ج ( م   

272.  süratli سريع 

273.  sürekli مستمر 

274.  süreli َوق ت، َمْوق وت، ذو مدة محددة  دوري، َمْحد ود، م 

275.  şanslı ظ، حسن الحظ، سعيد، مؤاتمحظو 

276.  şefkatli 
م،  ترح ِ ف، م  محسن، خيري، متصدق، خير، متلط ِ

 مترف ِق، شفوق

277.  şerefli 
شريف، طاهر الذيل، كريم، صاحب الشرف، 

 صاحب الكرامة، صاحب العرض، أمين، مستقيم

278.  şerefli  شريف، ذو شرف، غيور على عرضه 

279.  şiddetli شديد، عنيف 

280.  şüpheli رتاب، مشكوك بهمشبوه، م  

281.  tahammüllü ل تحم ِ  م 

282.  takvalı تقي، ورع 

283.  takviyeli دع م ى، م  قو   م 

284.  taraflı ذو طرف، ذو جانب 

285.  tarihli خ ؤر ِ  م 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

286.  tasalı  متشوق، مهموم، تواق، قلق البال، قلق، متلهف 

287.  taşlı   ر، حجري حج   م 

288.  tatlı جميل، حلو الطعم حلو 

289.  tecrübeli   ب، ذ جر   و تجربة أو خبرة، صاحب تجربةم 

290.  tedbirli 
حذر، دقيق، يقظ، منتبه، مقتصد، شديد الحرص، 

 متحفظ، معتن، محترس  

291.  tehlikeli هِلك، مخطر، وخيم  خِطر، خطير، م 

292.  tekli 
فذ، مفرد، منفرد، أعزب، وحيد، أحادي، فريد، 

 فردي، عزوبي، فرد ، أحادي 

293.  terbiyeli  
رب ى، ؤد  م  ،ك حسن السلو التربية،حسن  ب، م 
هذ ب  م 

294.  tıkalı  مسدود ، محتقن 

295.  titretişimli اهتزازي، ارتعاشي 

296.  toplu جماعي 

297.  tozlu غبَر  غباري، م 

298.  tutuklu  عتقَل، ممسوك  محجوز، م 

299.  tutumlu بخيل، شحيح 

300.  türlü ع نو   م 

301.  uğurlu    محظوظ، حسن الحظ، سعيد، مؤات 

302.  uslu هذ ب  عاقل ، هادئ ، أديب ؤد ب ، م   ، م 

303.  uygulamalı تطبيقي، عملي، إجرائي 

304.  uykulu نعسان 

305.  uyumlu منسجم، متناغم 

306.  uzun menzilli طويل المدى، مثال سالح رامي طويل المدى 

307.  ücretli مأجور 

308.  üçlü ثالثي 

309.  ümitli   متأمل، متفائل 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

310.  ünlü    ،معروف شهير، مشهور  

311.  üslü ي، مثال: األع داد األسيةأس ِ  

312.  varlıklı  ً  ثري، موسر، ذو حالة جيدة ماليا

313.  vazifeli موظف 

314.  vizeli 
ؤش ر بتأشيرة الخروج، مثال جواز سفر ذو  م 

 تأشيرة خروج

315.  yağışlı هاطلماطر ،  

316.  yağmurlu   ماطر 

317.  yakışıklı  وسيم 

318.  yaldızlı 
رق ش،  ذه ب، مطلي أو مموه بالذهب مزخرف، م  م 

وه م   م 

319.  yapılı ذو بنية، ذو هيكل 

320.  yaralı جريح، مجروح 

321.  yararlı مفيد، نافع 

322.  yaşlı  ،عجوز، مسن، متقدم في العمر  كهل 

323.  yazılı مكتوب 

324.  yedili سباعي 

325.  yerli محلي، إقليمي، موضعي 

326.  yetenekli موهوب 

327.  yeterli كاف، واف 

328.  yetkili    مؤهلكفؤ، ،قادر،  مقتدر ، 

329.  yosunlu طحلبي 

330.  yönlü ذو اتجاه 

331.  yüce gönüllü   سموح، متسامح 

332.  yürekli ذو قلب 

333.  yüzlü ذو وجه 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

334.  zamanlı عاير زمنياً، مثال: قنبلة موقوتة  موقوت، م 

335.  zararlı  ِضار، مؤذ 

336.  zavallı يائس، مسكين 

337.  zehirli سام 

338.  zeminli أرضي 

339.  zevkli ذِوق، لطيف، ممتع  م 

340.  zırhlı د رع  م 

341.  zincirli  جنزر، متسلسل سلسل بالسالسل، م   م 

342.  zorunlu  الزامي 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

 

 

ستخدم هذه الالحقة الشتقاق األضداد من ت  وهي تعني )بدون( أي فقدان الشيء، وهي نوع من أضداد الكلمات حيث 

 الصوتية:وهي تتبع قاعدة األحرف  األسماء

 

 ö / ü o / u e / i a / I آخر حرف صوتي في الكلمة

الالحقة العكسية   ~ süz ~ suz ~ siz ~ sız 

 

 

 مواصفات بعض المأكوالت

siz / sız / suz / süz 

 acısız بدون حد köpüksüz بدون رغوة

 çekirdeksiz بدون بذر şekersiz بدون سكر

 etsiz بدون لحم tuzsuz بدون ملح

 kabuksuz بدون قشر yağsız خالي الدسم

 

بشرية مواصفات  

siz / sız / suz / süz 

له ةضعيف، ال قو  güçsüz تهتك بدون أخالق ،م   ahlaksız 

مال مبال ، غير مهت  ilgisiz عديم المهارة beceriksiz 

بهم kabiliyetsiz قليل المهارة  belirsiz غامض، م 

سالب، منفي سلبي،  olumsuz ،فاقد لألمل يائس، متهور  çaresiz 

رتب، فوضويمغير  öksüz يتيم  düzensiz 

 

 

   (siz / sız / süz / suz)~:الالحقة باستخداماشتقاق عكس الصفات  -2
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 أمثلة منوعة

Ben her zaman şekersiz kahve içiyorum.  ًبدون سكر قهوةأنا أشرب دائما. 

Ben plansız iş yapmam.  خطة بدونأنا ال أعمل. 

Ben sensiz ne yapacağım?  بدونك؟أنا ماذا سأفعل 

Ben vejetaryenim ,etsiz yemek var mı? لحم؟ بدوند عندكم مأكوالت أنا نباتي، هل يوج 

Bir kilo tuzsuz zeytin aldım.  ملح بدون زيتوناشتريت كيلو غرام واحد. 

Çayı şekersiz içiyorum.  سكر. بدونأنا أشرب الشاي 

Değersiz bir saat aldım.  رخيصة(. قيمة ذات ليستاشتريت  ساعة( 

Derse kalemsiz ve deftersiz gelmeyin. وبدون دفتر. بدون قلمالدرس  إلى ال تأت 

Dışarıda soğuk ,ceketsiz çıkma.  سترة بدون جال تخرفي الخارج يوجد برد. 

Durmaksızın dosdoğru Şişli’ye.  ًتوقف. بدونإلى شيشلي مباشرة 

Gülmeksizin çalış.  ضحك. بدوناعملي 

Günlerim sensiz geçmiyor.  ر أيامي  بدونك.ال تمُّ

Kahvemi sütsüz ve şekersiz içerim.  سكر. وبدون حليب بدونأشرب قهوتي 

Saygısız insanlardan nefret ediyorum.  الغير محترمين.أنا أكره الناس 

Sensiz yaşamam.  بدونكال أستطيع أن أعيش. 

Seviyesiz insanlarla , asla tartışmayın. أبداً. )وقحين(غير سويين  ال تتجادل مع أناس 

Sokaklarda binlerce evsiz insan var. المشردين يوجد في هذه الشوارع آالف من. 

Sonsuz bir yolculuk gibiydi.  نهاية. بدونكانت كأنها رحلة 

Sütsüz çay istiyorum.  حليب بدون شايأريد. 

Ücretsiz yazılım kullanıyorum. مجانية أنا أستخدم برامج. 

Yarım kilo yağsız peynir almak istiyorum.  الدسمة خالي جبنةأريد أن أشتري نصف كيلو غرام. 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 siz / sız / suz / süzصفات منفية مشتقة من الالحقة 

1.  abartmasız بال مبالغة، واقعي، بالضبط 

2.  acelesiz متمهل ،  متأن،مترو 

3.  acımasız 
بدون رحمة، بدون شفقة، ظالم، وحشي، قاسي 

 القلب، اليرحم

4.  acısız بدون حد 

5.  adaletsiz  جائر ضد عادل، ظاِلم 

6.  ağrısız بدون ألم، غير مؤلم 

7.  ahlaksız 
تهتك، الأخالقي، بدون أخالق، مناف لألخالق،  م 

 مخل باألدب 

8.  ahneksiz 
ناشز، متنافر، غير متجانس، غير متناسق أو 

 منسجم

9.  ailesiz من القريب له، مقطوع من شجرة 

10.  akılsız بيطائش، أحمق، غ 

11.  alametsiz بال عالمة مميزة 

12.  aletsiz يدوي، بدون آلة 

13.  allah 'sız     لحدم 

14.  amaçsız بال هدف، بال غاية 

15.  anlamsız ليس له معنى،غير معقول،فارغ المعنى 

16.  anlayışsız غير متفهم 

17.  annesiz يتيم األم 

18.  apartmasız غير مبالغ فيه 

19.  aralıksız تسلِسل تتابع، متتالي، متوالي، م   م 

20.  arkasız إنسان غير مدعوم، عاري الظهر 

21.  asılsız ال أصل له 

22.  aşısız لق ح  غير م 

23.  avantajsız غيرمفيد، غير نافع 

http://www.arabdict.com/en/turkish-arabic/Allah%27s%C4%B1z
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

24.  ayıpsız بدون عيب، ال عيَب فيه 

25.  babasız يتيم األب 

26.  bacaksız مبتور الساق 

27.  bağımsız مستقل، معتمد على نفسه، قائم بذاته 

28.  bağlantısız غير مرتبط،متقطع،مفكك 

29.  baharatsız غير مبهر بالتوابل 

30.  bahçesiz بال حديقة 

31.  bahtsız 
سيء الحظ، سيء الطالع، غير محظوظ، تعيس، 

 منحوس

32.  basiretsiz قليل التبصر،عديم البصيرة 

33.  baskısız بوعغير مط  

34.  başarısız فاشل، راسب 

35.  beceriksiz عديم المهارة 

36.  beliresiz بَهم  غير واضح بالضبط، م 

37.  belirsiz خفي ، غير مرئي، غامض، مبهم 

1.  belirtsiz بال عالمة 

38.  benzersiz   
فريد، ال نظير، ال مثيل، وحيد، وحداني، منقطع 

 النظير، بال نظير، بال مثيل

39.  bereketsiz ليل البركةعديم أو ق  

40.  bıyıksız بدون شارب 

41.  bibersiz  ًبال فلفل، ليس حارا 

42.  biçimsiz بدون شكل محدد 

43.  biletsiz بال تذكرة 

44.  bilgisiz جاهل، عديم العلم والمعرفة 

45.  bilinçsiz غير واعي، غير مدرك 

46.  boyasız غير مطلي، غير مصبوغ 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

47.  cazibesiz غير جذ اب، بدون جاذبية 

48.  cesaretsiz جبان 

49.  cezasız عاقَب، بدون مخالفة أو عقوبة  غير م 

50.  ciddiyetsiz غير جاد، غير مهتم 

51.  cüssesiz صغير الحجم، صغير البنية 

52.  çabasız بدون أي جهد 

53.  çaresiz  
م  تس ِ يائس، متهور، فاقد لألمل، مستقتل، م 

 بالتهور، ليس بيده حيلة

54.  çekimsiz )ممنوع من الصرف )في قواعد اللغة 

55.  çekirdeksiz بدون بذر، خالي من البذور، ليس له نواة 

56.  çekişmesiz ال جدال فيه 

57.  çerçevesiz بدون إطار، مثال نظارة بدون إطار 

58.  çiçeksiz بال زهور، غير م زِهر، خالي من الزهور 

59.  damgasız غير مدموغ 

60.  davetsiz غيرمدعو 

61.  dayanıksız  أو الفسدركيك، دنيء،رديء النوع،قابل للتلف  

62.  değersiz رخيص ، تافه، بدون قيمة 

63.  deliksiz ثق ب، خالي من الثقوب  غيرم 

64.  deneyimsiz حن ِك، عديم الخبرة أو التجربة، حديث العهد  غير م 

65.  dengesiz 
ن، مختل   غير متوازن، غير متعادل، غير متز ِ

 التوازن

66.  denitimsiz راقب عليه  غير م 

67.  dermansız نِهك، م ضن، متعِذ ر عالجهع ضال، م ستع  ص، م 

68.  dertsiz خالي البال، بدون هموم 

69.  devamsız 
اجتماع ،غير متواصل، غير منتظم في الحضور

 أو دراسة

70.  dikkatsiz  المبالي، غير مهتم، غير مكترث 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

71.  dilsiz ،أخرس أبكم 

72.  dinsiz الديني، وثني، كافر 

73.  dipsiz  ًالقرار له، القاع له، عميق جدا 

74.  dolaylı dolaysız  ً  مباشرة وضمنا

75.  dolaysız ،دوراندون لف أو  صريح، مباشر  

76.  düşüncesiz 
راع  ر،عديم الحيطة، غافل، طائش، غير م  ِ تهو  م 

 لشعور اآلخرين

77.  düzensiz نتظ م رت ب، فوضوي، غير م   غير م 

78.  edepsiz رب ى، عديم األدب  عديم التربية، غير م 

79.  eğitimsiz ن تمر ِ ب، غير م  در   غير م 

80.  eğlencesiz ل م ِ ، م   غير مسل ِ

81.  ehemmiyetsiz األهمية، غير هام عديم 

82.  eksiksiz بدون نقصان، تام ، كامل 

83.  emniyetsiz عتَمد عليه  غير آمن، غير م 

84.  engebesiz مه د، سوي، سهل ، غير وعر  م 

85.  engelsiz بال عائق، بال عقبات 

86.  eşsiz 
، منقطع  فريد، ال نظير، ال مثيل، وحيد، وحداني 

 النظير، بال نظير، بال مثيل

87.  etiketsiz لصيقةبال  

88.  etkisiz غير فع ال، غير مؤث ِر، عديم المفعول، ال أثر له 

89.  etsiz بدون لحم 

90.  evsiz د، شريد، ال مسكن له تشر ِ د، م  شر   م 

91.  faaliyesiz عط ل، غير فع ال  م 

92.  faizsiz 
 بال نسبة فائدة، معفي من الفائدة

 مثال: قرض بال فائدة

93.  faturasız   ع  د له فاتورةبدون فاتورة، غير م 

94.  ferasetsiz عديم البصيرة 

https://www.seslisozluk.net/%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%2C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%06%06-nedir-ne-demek/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

95.  gamsız خالي البال، فارغ من الهموم 

96.  garantisiz غير مضمون، غير مكفول 

97.  gayesiz طائش، بال هدف 

98.  gecekmesiz دون تأخُّر 

99.  geçersiz باطل، الغ، غير فع ال، غير ساري المفعول 

100.  gereksiz غير ضروري، غير الزم 

101.  gıdasız   ناقص التغذيةغير مغذ ، 

102.  gübresiz د، اليحتوي على سماد سم   غير م 

103.  güçsüz له ةضعيف، ال قو 

104.  günahsız بريء، معصوم 

105.  güvencesiz ليس في مأمن 

106.  güvensiz غير آمن، غير مأمون 

107.  habersiz 
طل ِع على، غير واع، غير  غافل عن، غير م 

 مدرك، غير عالم

108.  hâlsiz قمنهوك القوى،مجهود، م ره 

109.  haramsız  ً  ليس به شيء من الحرام، ليس حراما

110.  hareketsiz 
بال حركة،ساكن،عديم الحركة، خامل، جامد، 

ك تحر ِ  هادئ، ثابت، غير م 

111.  hasarsız 
لحق به ضرر، بدون  غير م صاب بخسارة أو م 

 خسارة أو أضرار

112.  hatasız صحيح، سليم، بال أخطاء 

113.  havasız خانق، فاسد الهواء 

114.  hayırsız الينفع،غير نافع،ال خير فيه 

115.  haysiyetsiz هابط، غير شريف، عديم الشرف،سيء السمعة 

116.  hazırlıksız  ًبدون جاهزية أو تحضير مسبقمرتجل، ارتجاال ، 

117.  hesapsız الي عد وال ي حصى، غير معدود 

118.  heyecansız هادئ، ساكن، راكن 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

119.  hırsız  لص، حرامي 

120.  hissiz عديم الشعور، فاقد الشعور، عديم اإلحساس 

121.  hürmetsiz حتَرم قليل االحترام  لآلخرين، غير م 

122.  idaresiz 
أخرق، غير مدبر في أموره، مسرف في اإلنفاق، 

ر بذ ِ  م 

123.  iffetsiz بدون عفة أو شرف،فاسق،خليع، داعر 

124.  ihtiyatsız متهور، غير حذر 

125.  iktidarsız  ً  عنين، عاجز جنسيا

126.  ilgisiz 
المبالي، غير مهتم، غير مكترث، ال عالقة له، 

 غير مرتبط بـ

127.  ilişkisiz قي د  ال عالقة له، غير مرتبط، غير م 

128.  imkansız مستحيل، محال، غير ممكن 

129.  imzasız هَمل التوقيع،بدون توقيع  م 

130.  insafsız فاقد الضمير، عديم الشفقة، عديم الرحمة، قاس 

131.  insansız غير مأهول، غير مسكون 

132.  isteksiz 
بدون رغبة، بدون إرادة، غير راغب،كاره لـ ، 

تم  ن ِعم 

133.  istemsiz ال إرادي، ال إختياري 

134.  istikrarsız غير مستقر، متأرجح، متقلب األطوار 

135.  işaretsiz ؤش ر عل م، غير م   ال عالمة عليه، غير م 

136.  işkisiz بال خمر، بال مشروب 

137.  işsiz عاطل عن العمل، العمل له 

138.  iştahsız قليل الشهية للطعام 

139.  itaatsiz ست عاص، عسير ضبطهغير مطيع، عاق،م   عص،م 

140.  itibarsız سيء الصيت،شائن،شنيع 

141.  itimatsız غير معتمد على الغير 

142.  itinasız عتنى به  غير م 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

143.  izinsiz  غير مسموح، غير م رخ ص له 

144.  kabiliyetsiz 
غير قادر، عاجز عن، غير أهل لـ، عديم 

 الجدارة، قليل المهارة

145.  kadersiz منحوس، سيء الطالع 

146.  kalitesiz رديء،) لجودة البضاعة(، ذو نوعية سيئة 

147.  kansız فقير الدم، بدون دم 

148.  kapısız ليس له باب، بدون باب 

149.  karaktersiz د من المبادئ، ذو صفات سيئة جر   م 

150.  karsız غير رابح، ال ربح فيه 

151.  karşılıksız بال بدل، مجاني، بدون مقابل 

152.  katıksız 
رف نقي، صاف، صرف، طاهر، محض، ص

 محض، ناصع، نمير، رائق، بدون شوائب 

153.  kaygısız  خالي البال، مرتاح البال ،قَِليل  ااِلْكتَِراث 

154.  kaymaksız خال  من القشطة 

155.  kazançsız ربح، غير م كسب  ال ربح فيه، غيرم 

156.  kazasız دون حادث، خالي من الحوادث 

157.  kedersiz غير مهموم، غير مكتئب، مرتاح البال 

158.  kemiksiz بدون عظم، العظم له، خالي من العظم 

159.  kesintisiz 
 بدون انقطاع، متواصل، مستمر

 مثال: بث متواصل

160.  keyifsiz ،منحرف المزاج، غير رايقمنقبض الصدر 

161.  kırışıksız جع د ) وجه، لباس(، خالي من التجاعيد  غير م 

162.  kısıntısız قتصد ، بوفرة  غير م 

163.  kıymetsiz ،رخيص، بخس تافه، عديم القيمة  

164.  kifayetsiz ناقص،غير كاف، غير مكتمل 

165.  kilitsiz ال قفل له، بدون قفل 

166.  kimsesiz الشخص المقطوع، الذي ليس له أحد 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

167.  kinsiz  حاقدغير 

168.  kocasız   أرملة، بدون زوج 

169.  köşesiz بال زاوية، غير زاوي 

170.  lekesiz 
نقي، ناصع،نظيف ، ال تشوبه شائبة، عفيف، لم 

ث  سمعته ت لو 

171.  lezzetsiz  بدون لذة أو طعم أو نكهة، الطعم له، سيء الطعم 

172.  limitsiz حد د  دون حد، غير م 

173.  liyakatsiz شخص( غير جدير بمنصبه أو وظيفته( 

174.  manasız خال من معنى، المعنى له، تافه 

175.  mantıksız غير منطقي 

176.  markasız ل، ليس له ماركة  غير م سج 

177.  masrafsız  النفقة أو التكاليف، بدون تكاليفقليل  

178.  mayasız بدون خميرة 

179.  mazeretsiz من دون عذر 

180.  medeniyetsiz   رتحض ِ غير م  

181.  memnuniyetsiz غير راض، غير ممنون 

182.  meraksız بال  غير مهتم، ال م 

183.  merhametsiz عديم الرحمة، قاسي القلب 

184.  müddetsiz حد د المدة  إلى أجل غير مسمى، غير م 

185.  müsamahasız غير متسامح 

186.  nefessiz  بدون نفس 

187.  neşesiz مكتئب،غير مبتهج 

188.  neticesiz غير مثمر،غير تام، لم يسفر عن أي نتيجة 

189.  nezaketsiz فظ  ، غليظ الطبع 

190.  niteliksiz غير مؤهل 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

191.  noksansız غير ناقص، تام ، كامل 

192.  numarasız رق م  الذي ليس عليه رقم، غير م 

193.  okunaksız )غير مقروء، غير واضح )خط 

194.  olanaksız غير ممكن، مستحيل 

195.  onaysız وافَق عليه  بدون تصديق، غير م 

196.  oransız غير متكافئ، غير مرتب، بال نسبة، بال قياس 

197.  orantısız غير متناسب 

198.  öncesiz أزلي 

199.  önemsiz غيرهام، تافه، ساذج، عديم األهمية 

200.  özensiz تقَن، غير عتنى به غير م  م   

201.  parasız اني  مج 

202.  partisiz  الحزبي 

203.  peçesiz غير متنقبة،سافرة الوجه 

204.  pervasız ور ته ِ  مستهتر، طائش، م 

205.  peşinatsız دون دفعة مقدمة، دون سلفة 

206.  plansız خطة بدون.  

207.  problemsiz سالم، سليم، خال من المشاكل 

208.  pürüzsüz أملس، ناعم، مصقول، مسطح 

209.  rahatsız منزعج، مضطرب،قلق،غير مرتاح 

210.  rahatsız edici 
تعب، مغيظ،  سِخط، م  م زعج، م ضايق، مؤذ، م 

  م ضجر

211.  rahatsız olmayan غير مريح 

212.  rakipsiz ال يقبل المنافسة أو المزاحمة 

213.  reçetesiz )بدون وصفة طبية ) دواء 

214.  renksiz لَون  بدون لون، غير م 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

215.  ruhsatsız غير مسموح، غير م رخ ص له، بدون رخصة 

216.  rutubetsiz غير رطب، غير مبلول 

217.  rütbesiz جندي، الرتبة له 

218.  rüzgarsız هادئ ليس فيه هبة ريح 

219.  sabıkasız ة له، سجله نظيفال سابق 

220.  sabırsız عديم الصبر، نافذ الصبر 

221.  sadakatsiz غير وفي،عديم الوفاء،خائن 

222.  sahipsiz ليس له صاحب أو أحد 

223.  sakalsız حليق اللحية، ال لحية له 

224.  samimiyetsiz غير م خلص، غير وفي 

225.  sargısız د، غير ملفوف بضمادة  غير ًمضم 

226.  sarsıntısız بال اهتزاز 

227.  saygısız غير محترم، وقح، عديم االحترام،قليل االحترام 

228.  sayısız   يكاد ال يحصى، غير معدود، ال ي عَد 

229.  sebepsiz بال سبب، من دون سبب 

230.  sensiz بدونك 

231.  sermayesiz بدون رأس مال 

232.  sessiz ساكت، صامت، عديم الكالم، هادئ 

233.  sevgisiz حب على هيئة يعوزها الحب والشفقة، من دون  

234.  sevimsiz ،نفر  بغيض إلى،م 

235.  seviyesiz نَحط ، وضيع، بدون مستوى  م 

236.  sınıfsız )بدون تصنيف، بدون طبقات ) مجتمع 

237.  sınırsız قي د،غير محصور  غير محدود،غير م 

238.  silahsız بدون سالح 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

239.  sistemsiz نظ م، اليحوي على نظام تشغيل  غير م 

240.  sözleşmesiz دون مقاولة 

241.  suratsız م  عابس ، عبوس، متهج ِ

242.  süreksiz وقتي، مؤقت، غير مستمر 

243.  süresiz سم ى حد د األجل،إلى أجل غير م   غير م 

244.  sütsüz حليب بدون  

245.  şanssız  
سيء الحظ، سيء الطالع، غير محظوظ، تعيس، 

 منحوس

246.  şartsız بال قيد، بال شرط، غير مشروط 

247.  şefkatsiz  ،تشددعديم الشفقة، عديم الرحمة  قاس، شديد، م 

248.  şekersiz بدون سكر 

249.  şerefsiz نَحط  وغد، عديم الشرف، دنيء، م 

250.  şifasız ع ضال،ال شفاء له، اليمكن شفاؤه 

251.  şüphesiz ؤك د، بدون شك، جازم، قطعي، حاسم  أكيد، م 

252.  tahribatsız 
غير قابل لالنهدام أو التخريب، غير تخريبي، 

 غير تدميري

253.  tahrifatsız ف، بدون تحريف،صحيح غير  محر 

254.  talihsiz غير محظوظ، تعيس، منحوس 

255.  tarafsız محايد، غير متحي ِز، م نِصف 

256.  tarifsiz ال يوصف، يفوق الوصف، فوق الوصف 

257.  tarihsiz غير مؤرخ، اليحوي على تاريخ 

258.  tartısız غير موزون، لم يتم وزنه 

259.  tartışmasız  ًأو رداً  الجدال فيه، بديهي، اليقبل أخذا 

260.  tasasız مرتاح البال 

261.  tasdiksiz غير م صد ق عليه 

262.  tatsız بدون لذة أو طعم أو نكهة، الطعم له 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

263.  tecrübesiz غير م حن ك ،  قليل التجربة،عديم الخبرة،غر 

264.  tedariksiz غير م جهز لكل ماتحتاجه 

265.  tedbirsiz ِر تهو   غير حذر، م 

266.  tehirsiz دون إرجاء، دون تأخير 

267.  tehlikesiz مأمون، أمين، موثوق، غير خطر 

268.  teklifsiz غير رسمي،بدون تقيُّد،رافع الكلفة 

269.  telafisiz ال ي عو ض 

270.  telaşsız على مهل، بدون عصبية إو إنزعاج، تأن   م 

271.  telsiz السلكي 

272.  teminatsız دون كفالة، بال رهن 

273.  temkinsiz تحف ِظ، غير حِذر حتاط، غير م   غير م 

274.  tenzilatsız للسعر دون خصم  

275.  tepkisiz بدون انفعالية،بدون أي رد فعل 

276.  terbiyesiz 
دب، غير  عديم التربية، غير مرب ى، غير مؤ 

هذ ب  م 

277.  tescilsiz  ً ل رسميا ، بدون تأجيلغير م سج   

278.  tesirsiz 
جِد، ال  ؤث ِر، غير فع ال، غير ناجح، غير م  غير م 

 أثر له

279.  tutarsız غير متطابق،متناقض،متعارض 

280.  ücretsiz   اني، بدون أجرةمج  

281.  ümitsiz 
م  تس ِ يائس، متهور، فاقد لألمل، مستقتل، م 

 ، من دون أملبالتهور، ليس بيده حيلة

282.  vadesiz ؤج ل  نقدي، غير م 

283.  vakitsiz في غير أوانه، قبل األوان 

284.  varlıksız عَدم ، فقير  م 

285.  vasıfsız 
الوصف له ، غير مؤهل، غر، غير متطلب 

 براعة، غير بارع  

286.  vefasız غير وفي،خائن، عديم الوفاء 

https://www.seslisozluk.net/tehlikesiz-nedir-ne-demek/
http://windows.microsoft.com/tr-tr/windows/security-essentials-download
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

287.  vergisiz عفى من الضريبة، بدون ضريبة  م 

288.  verimsiz محل، عقيم  م جدب، ماحل، م 

289.  vicdansız ة،ال ضمير له  عديم أو فاقد الضمير،عديم الذم 

290.  virajsız نعَطف نعَِرج،ليس له م   )طريق( غير م 

291.  vitaminsiz امينبدون فيتامين، اليحوي على الفيت  

292.  yağsız غير دهني، خالي من الدهون، خالي من الدسم 

293.  yakasız بدون قبة 

294.  yalansız ال كذب فيه،صادق، صحيح 

295.  yanlışsız مضبوط، صحيح، خلي من األخطاء 

296.  yansız تحي ِز حايد، غير م   م 

297.  yapraksız من دون أوراق، غير مورق 

298.  yararsız غير مفيد ،  غير نافع، غير مجد 

299.  yazısız خال من الكتابة 

300.  yeteneksiz ؤه ل، غير كفؤ  أخرق، تعوزه المهارة، غير م 

301.  yetersiz غير كاف،ناقص،منقوص 

302.  yetkinsiz ؤه ل غير ل، غير م  خو  مسموح له، غير م   

303.  yıkıntısız غير قابل لالنهدام أو التخريب 

304.  yönetemsiz غير منهجي 

305.  yüreksiz يف، جبان،ضعيف القلب  خو 

306.  zahmetsiz تِعب،ليس فيه مشق ة  ) عمل، شغل(غير م 

307.  zamansız في غير أوانه، في غير وقته 

308.  zararsız ئغير ضار، غيرمؤِذ، غيرمسي  

309.  zehirsiz غير سام 

310.  zevksiz غير ممتع، ليس له ذوق، غير مذوق ، سل   غيرم 

311.  zorlamasız طوعاً، عن طيب خاطر، من غير إكراه 

https://www.seslisozluk.net/yarars%C4%B1z-nedir-ne-demek/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

~suz - süz 

1.  alkolsüz الكحولي، اليحتوي على كحول 

2.  boynuzsuz بال قرون 

3.  boysuz قصير القامة 

4.  çamursuz غير موحل 

5.  çocuksuz ن  جببال ولد، غير م 

6.  çözümsüz ال ي حل، ال ينحل، معضل 

7.  dostsuz بدون صديق، بدون أصدقاء، ال أصدقاء له 

8.  doyumsuz نهم، اليشبع 

9.  duygusuz  ْ خدر، عديم الحس 

10.  gönülsüz 
ستنكر، غير راغب في، كاره،  م 

بِغض تمن ِع،نافر،م   م 

11.  görgüsüz 
فظ ْ، اليعرف آداب السلوك، خشن،غليظ، قليل 

 لف، تعوزه الفضيلةالكياسة،ج

12.  gözlüksüz ال يرتدي نظ ارة ، بدون نظ ارة 

13.  güçsüz ضعيف، عاجز،واهن، ال قوة له 

14.  gürültüsüz هادئ، غير صاخب، ساكن،هادئ 

15.  hoşgörüsüz ب  غير متسامح،غير متساهل، متعص ِ

16.  hoşnutsuz غير راض، مستاء 

17.  huysuz سيء الخلق،سيء المزاج،مشاكس،عصبي المزاج 

18.  huzursuz متوتر،قلق،مضطرب،غير م طمئِن 

19.  hükümsüz الغ، باطل المفعول، غير ساري المفعول 

20.  kablosuz   السلكي، بال سلك 

21.  kabuksuz بدون قشر، لب، النواة 

22.  kanunsuz   غير شرعي، غير قانوني، مخالف للدستور 

23.  kokusuz بدون رائحة، ال رائحة له 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

24.  kolsuz عبدون كم، بدون ذرا  

25.  konforsuz ريح، ينقصه أسباب الراحة  غير م 

26.  korkusuz شجاع، اليخاف 

27.  koşulsuz بدون شرط، غير مشروط 

28.  köksüz ر له، غير أصيلال أصل له، ال جذو  

29.  köpüksüz بدون رغوة 

30.  kulpsuz بدون مسكة ، بدون قبضة أو مقبض 

31.  kurşunsuz 
خالي من الرصاص ، مثال: بنزين خال من 

 الرصاص

32.  kusursuz ناضج، بالغ، كامل، العيب فيه 

33.  kuşkusuz 
يب فيه، ال شك فيه، غير مرتاب، حاسم، الر

 قاطع، بدون أدنى شك

34.  kuyruksuz ال ذنب له، أبتر 

35.  kültürsüz قليل الثقافة والعلوم، غير مثقف 

36.  lüzumsuz غير ضروري،زائد عن الحاجة، الداعي له 

37.  mutsuz تعيس، غير سعيد 

38.  mühürsüz غير ممهور، بدون ختم أو دمغة 

39.  namussuz ف، بال عرض، بال شرفعديم الشر 

40.  olumsuz 
سلبي، سالب، منفي ،هدام، معكوس، معارض، 

 غير مرغوب فيه، متشائم 

41.  onursuz خسيس، ذليل، سيء السمعة 

42.  ordusuz ال جيش له 

43.  oruçsuz غير صائم 

44.  öksüz يتيم 

45.  ölçüsüz قاس، بدون قياس  غير م 

46.  ölümsüz  ِخالد، أبدي، سرمدي، باق 

47.  ömürsüz رال عم ر له، قصير األجل، ال ي عم ِ  

https://www.seslisozluk.net/korkusuz-nedir-ne-demek/
http://www.arabdict.com/en/turkish-arabic/ku%C5%9Fkusuz


 
 

96 
 

في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

48.  örtüsüz حاسر، سافر،عار 

49.  özürsüz ر، من دون عذر بر ِ  بدون م 

50.  pürüzsüz أملس، ناعم، مصقول، مسطح، بدون تعرجات 

51.  pütürsüz غير خشن، أملس ، ناعم 

52.  ruhsuz بال روح، بال حياة 

53.  sonsuz أبَدي، خالد، بدون نهاية، النهاية 

54.  sonuçsuz يجة، عقيمبدون نت  

55.  sorgusuz من دون استجواب 

56.  sorumsuz متهور، المبالي، غير مسؤول 

57.  sorunsuz خال من المشاكل 

58.  soysuz ال أصل له،وضيع األصل،حقير النسب 

59.  sönsürsüz 
راقب، بدون رقابة غير خاضع للرقابة  غير م 

 ) فيلم أو مطبوع(

60.  suçsuz ذنب  بريء، غير م 

61.  suzsuz  ،بدون ماءعطشان، ظمآن 

62.  sürümsüz بضاعة( غيررائجة، غير مطلوبة، كاسدة) 

63.  süssüz بسيط، ساذج، اليحتوي على تزيينات أو زخارف 

64.  sütsüz بال حليب، من دون حليب 

65.  şuursuz فاقد الشعور، غير واع، غير مدرك 

66.  tabusuz ليس له صك تمليك أو عقار 

67.  tahammülsüz ال ي حتمل،قليل التحمُّل 

68.  tereddütsüz د، حازم  غير مترد ِ

69.  tohumsuz بدون بذر، خالي من البذور 

70.  topuksuz حذاء( من دون كعب( 

71.  tutumsuz بذ ِر  م سرف في اإلنفاق، م 



 
 

97 
 

في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 
  

72.  tuzsuz مل ح  بدون ملح، غير م 

73.  tüysüz أمرد،مليط، أملط، من دون شعر، من دون ريش 

74.  uğursuz غير محظوظ، تعيس، منحوس 

75.  umutsuz   
م يائ تس ِ س، متهور، فاقد لألمل، مستقتل، م 

 بالتهور، ليس بيده حيلة

76.  usulsuz غير منهجي،ليس له أسلوب 

77.  uygunsuz غير الئق، غير مالئم، غير مناسب 

78.  uykusuz ساهد،ساهر، ال يستطيع النوم، أِرق 

79.  uyumsuz غير متناسب، غير متطابق 

80.  ünsüz غير مشهور 

81.  ütüsüz )غير مكوي ) لباس 

82.  üzüntüsüz خال من كل هم  وغم، مرتاح البال 

83.  yağmursuz غير ماطر 

84.  yurtsuz بال مأوى، متشرد 

85.  yüzsüz صفيق الوجه،قليل الحياء، وقِح 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 
 
 
 
 (sal / sel)~الالحقة:  -1

 (sel) داةاألبه  فاذا كانت مقاطع االسم خفيفة تلتحق ،فيهافتفيد التنسيب  األسماءبآخر sal و selب التنسي أداةتلتحق 

 (salوإذا كانت ثقيلة تلتحق بها األداة )

 

 آخر حرف صوتي في الكلمة الحقة التنسيب

~ sel e / i / ö / ü 

~ sal a / I / o / u 

 

~sel  
 askersel عسكري  dinsel ديني

 bedensel بدني، جسماني görsel بصري، ضوئي

 belgesel وثائقي içsel ضمني

 bilgisel علمي، تعليمي kentsel متحضر، مدني

 bilimsel علمي kişisel شخصي

 bitkisel نباتي müziksel موسيقي

 

~sal 
 hayvansal حيواني  ruhsal روحي

ق، مبدع  kutsal قد سقدسي، م   sanatsal فني، خال 

 kumsal رملي sayısal رقمي

 kimyasal كيميائي yaşamsal حيوي

 

 

 (sel /sal)~ –لواحق التنسيب اشتقاق الصفات باستخدام   - 3
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 يمكن أن تضاف إلى األسماء لتعطي صفة التنسيب: al / el) ( :الالحقة -2

~(al / el) 

cinsel جنسي  ulusal قومي 

kültürel ثقافي yerel محلي، إقليمي 

  
 وهي تمثل ياء النسبة العربية مع الكلمات العربية مثالً: (îالالحقة ) -3
 

Î 
askerî عسكري  millî وطني 

edebî أدبي resmî رسمي 

ilmî علمي tarihî تاريخي 

kanunî قانوني umumî عمومي 

 

 أمثلة

İstanbul'da çok tarihî eserleri var. كثيرة. تاريخية آثار يوجد في اسطنبول  

Mehmet dinsel konularda çok bilgilidir.   الدينية.عالم جداً بالمواضيع  محمد  

Su insanlar için yaşamsal bir önem taşır. للناس. حيوية اء يحمل أهميةالم  

 

Birçok böcek türü kimyasal silahlar kullanır. 

 الكيميائية.أسلحة أنواع الحشرات تستخدم  منكثير  

Bu program yerel bir radyo kanalında yayılacak. 

 محلية.إذاعية  هذا البرنامج سوف ي ذاع في قناة

Cumhur başbakan dünkü konuşmasında askeri konuların hakkında konuştu. 

 العسكرية. األمور م عنرئيس الجمهورية خالل خطاب البارحة تكل  
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

  sal~ الصفات المشتقة من الالحقة

1.  davranışsal سلوكي 

2.  açısal زاوي، ركني 

3.  adsal اسمي، صوري، اعتباري 

4.  altyapısal بنية تحتية 

5.  anısal ذكروي، ذكرياتي 

6.  anıtsal ذكاريت 

7.  araçsal أدواتي 

8.  arsıulusal أممي 

9.  bulgusal اختراعي، اكتشافي 

10.  doğrusal خطي، بشكل مستقيم 

11.  duygusal عاطفي، حس اس 

12.  duysal حس ِي 

13.  hayvansal حيواني، بهيمي 

14.  ırksal عرقي 

15.  kadınsal نسائي 

16.  kalıtımsal ارثي، وراثي 

17.  kalıtsal ارثي، وراثي 

18.  kamusal ي، مجتمعي،عام، شائع، شعبيعموم  

19.  karasal بري، قاري 

20.  kırsal ريفي، قروي 

21.  kimyasal كيميائي، مثال: مركبات كيميائية 

22.  kumsal رملي 

23.  kuramsal نظري، خالف عملي 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

24.  kurumsal  مؤسساتي، تأسيسي  

25.  kutsal قد س، قدسي  م 

26.  kutupsal قطبي 

27.  mantıksal منطقي 

28.  onursal فخري 

29.  orantısal نسبي 

30.  parasal نقدي، مالي 

31.  rakamsal رقمي 

32.  rastlantısal تصادفي، اتفاقي 

33.  ruhsal روحي، روحاني، نفساني 

34.  sağlıksal  صحي، متعلق بعلم الصحة 

35.  sanatsal بدع ق، م   فني، خال 

36.  sayısal رقمي، عددي 

37.  sınıfsal صنفي، طائفي، طبقي 

38.  siyasal سياسيةسياسي، متعلق باألمور ال 

39.  sonsal بعدي 

40.  sorunsal تنازع فيه، يصعب حله  ذو مشكلة، م 

41.  tanrısal إلهي، الهوتي 

42.  tarımsal زراعي 

43.  toplumsal ماعيج 

44.  tutumsal اقتصادي 

45.  ulusal دولي، قومي، أممي، وطني 

46.  uysal مطواع،سهل االنقياد،لي ِن العريكة 

47.  uyumsal منسجم ، متناغم 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.  vasayımsal راضي، فََرضيافت  

49.  vücutsal بدني ، جسماني، جسدي 

50.  yangısal التهابي 

51.  yapısal بنائي، هيكلي،بنيوي 

52.  yargısal قضائي 

53.  yaşamsal حيوي 

54.  yurtsal قطري، وطني 

55.  zamansal زمني 

https://www.seslisozluk.net/yang%C4%B1sal-nedir-ne-demek/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

  sel~ الصفات المشتقة من الالحقة

1.  aktöresel أخالقي 

2.  aritmetiksel حسابي 

3.  askersel عسكري 

4.  bedensel بدني، جسماني 

5.  belgesel وثائقي، توثيقي 

6.  biçimsel شكلي 

7.  bilgisel علمي، تعليمي 

8.  bilimsel علمي 

9.  bireysel    شخصي 

10.  bitkisel نباتي 

11.  böbreksel  كلوي 

12.  bölgesel   ،إقليمي، موضعي محلي 

13.  bölümsel مقطعي، قطاعي، إقليمي 

14.  bütünsel كلي، إجمالي 

15.  büyüsel سحري، شعوذي 

16.  cebirsel جبري، مثال: األعداد الجبرية 

17.  cinsel  جنسي 

18.  çekirdeksel نووي 

19.  çembersel مستدير ، دائري، حلقي 

20.  çevresel بيئي 

21.  çizgisel خطي،رسومي 

22.  çözümsel تحليلي 

23.  dairesel دائري 

https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%8A%2C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%2C-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

24.  deneysel  تجريبي 

25.  devimsel حركي ميكانيكي 

26.  dinsel ديني 

27.  dirimsel حيوي، مفعم بالحيوية 

28.  dizgesel 
منظم، متناسق، نظامي، منهجي، منظوم، 

 تصنيفي، ترتيبي

29.  düşsel خيالي 

30.  düşünsel فكري 

31.  düzgüsel معياري، مقياسي 

32.  düzlemsel استوائي، مستوي، منبسط 

33.  edimsel حقيقي، فعلي، واقعي 

34.  eğitimsel تربوي 

35.  eğitsel تربوي 

36.  eksensel  محوري 

37.  elerksel   ديمقراطي 

38.  eleştirisel انتقادي 

39.  eşeysel جنسي 

40.  evrensel عالمي، كوني 

41.  ezgisel ،له عالقة باللحن ميلودي، لحني 

42.  fıziksel بدني، جسماني 

43.  geleneksel ،عرفي، معتاد، مألوف تقليدي 

44.  girişimsel تطوري 

45.  göksel  سماوي نسبة إلى السماء 

46.  göreneksel ،عرفي، معتاد، مألوف تقليدي 

47.  görevsel وظيفي 

https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%2C-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%82%2C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A%2C-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%2C-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%2C-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%2C-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D9%8A/
https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%2C-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%82%2C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A%2C-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%2C-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%2C-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%2C-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D9%8A/
https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A%2C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%2C-%D9%85%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%81/
https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A%2C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%2C-%D9%85%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%81/
https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A%2C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%2C-%D9%85%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%81/
https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A%2C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%2C-%D9%85%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%81/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

48.  görsel بصري، ضوئي 

49.  görüntüsel تصويري 

50.  gövdesel بدني ، جسماني 

51.  güneşsel شمسي 

52.  helisel لولبي 

53.  içsel داخلي، ضمني 

54.  iklimsel   مناخيإقليمي ، 

55.  ilkesel يأول 

56.  imgesel خرافي، خيالي، زائف، كاذب، تصوري 

57.  irdesel  اختياري، خياري، طوعي، إرادي 

58.  istatistiksel إحصائي 

59.  işitsel  سمعي 

60.  işlevsel في، عملي، فعالوظي 

61.  kentsel متحضر، مدني 

62.  kişisel شخصي 

63.  kökensel بدائي، أصلي، أساسي 

64.  küresel كروي ، عالمي 

65.  kütlesel كتلي 

66.  maddesel مادي 

67.  madensel معدني 

68.  matematiksel ي تابع لعلم الرياضياتياترياض 

69.  mesleksel مهني 

70.  metinsel نصي 

71.  mevsimsel موسمي 

https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%2C-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%2C-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%81%2C-%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8%2C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A/
https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A/
https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A%2C-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%2C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84/
https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%2C-%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%2C-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A/


 
 

106 
 

في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

 

72.  müziksel موسيقي 

73.  nedensel سببي 

74.  önsel أولي، قبلي 

75.  öyküsel قصصي، حكاياتي 

76.  özdeksel مادي ، جسماني 

77.  özsel جوهري، أساسي، كامل، عطري، حقيقي 

78.  seçimsel  اختياري، انتقائي، انتخابي 

79.  sihirsel  سحري 

80.  silindirsel الشكل أسطواني 

81.  sözsel لفظي، شفهي، فعلي، حرفي 

82.  sümüksel مخاطي 

83.  şiirsel شاعري، شعري 

84.  tecimsel تجاري 

85.  tensel بدني ، جسماني، حسي 

86.  tinsel مبهرج، المع 

87.  törensel احتفالي، استعراضي 

88.  üretimsel انتاجي،مثمر، وافر 

89.  yersel  محليأرضي ، 

90.  yönetimsel إداري 

91.  yönetsel إداري، توجيهي 

92.  yöresel محلي 

93.  yüzeysel سطحي 

94.  zihinsel ذهني، فكري 

https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%8A%2C-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%2C-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%2C-%D8%B9%D8%B7%D8%B1%D9%8A%2C-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A/
https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%84%D9%81%D8%B8%D9%8A%2C-%D8%B4%D9%81%D9%87%D9%8A%2C-%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%8A%2C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%8A/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 i - ıالالحقة  الصفات المشتقة من

1.  ahlaki   أخالقي 

2.  aksi عكسي 

3.  acemi  مبتدئ جديد، غر، غشيم، قليل الخبرة 

4.  ani فجائي 

5.  asabi عصبي 

6.  askeri  عسكري 

7.  asli أصلي 

8.  batini باطني، داخلي، جوفي 

9.  bedeni بدني، جسماني 

10.  berberi بربري 

11.  cehennemi جهنمي 

12.  cerrahi جراحي 

13.  cinsi جنسي 

14.  dâhili جوفي 

15.  dini ديني 

16.  edebi أدبي 

17.  ferdi ،أحادي فردي  

18.  fiziki فيزيائي 

19.  hayvani حيواني، بهيمي 

20.  hissi عاطفي، حس اس 

21.  hizbi حزبي 

22.  hukuki حقوقي، قضائي 

23.  ictimai اجتماعي 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

 

 

 

 

 

 

24.  ilahi إلهي، الهوتي 

25.  ilmi   علمي 

26.  insani إنساني، بشري 

27.  kanuni قانوني، شرعي 

28.  keyfi تحكمي، استبدادياعتباطي، كيفي ،  

29.  mantıki منطقي، معقول 

30.  mecburi مثال: اتجاه اجباري للسياراتاجباري ،  

31.  merkezi مركزي 

32.  miladi ،سنة ميالدية ميالدي  

33.  milli وطني 

34.  mimari معماري 

35.  nakdi كاشنقدي ،  

36.  nehri نهري، جدولي 

37.  nisai ائيةنسائي، نسائية، خاص باألمراض النس  

38.  nizami نظامي 

39.  resmi رسمي 

40.  şekli شكلي 

41.  tarihi تاريخي 

42.  umumi عام، عمومي 

43.  yahudi يهودي 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

 

 

قواعد التوافق الصوتي من حيث التفخيم  عتلحق باالسم  لتجعل منه صفة، وهي ال تتب  daş / taş~الالحقة  -1 

 مثلة التالية:والترقيق واالستدارة ألنها أحادية الشكل كما في األ

 

 مثال
 الصفة المشتقة  أوالمصدر  لاالسم أو الفع

 مرادف، مترادف anlam anlamdaş معنى

 صديق arka arkadaş خلف

عاصر çağ çağdaş عصر  ، حديثم 

 أخ في الدين din dindaş دين

 زميل في المهنة meslek meslektaş مهنة

 soy soydaş ساللة
 أومن نفس العائلة  

 العرق

 مواطن vatan vatandaş وطن

 مواطن yurt yurttaş وطن

 رفيق الطريق yol yoldaş طريق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتقاق الصفات من لواحق أخرى - 4  
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

ن منها صفة فعلية  وأيضاً و ِ كَ أحادية المقطع لبعض المصادر لت   بجذر الفعلتلحق   ık / ik / uk / ükالالحقة  -2

 اسم مفعول:

 

 مثال
  الفعل أو المصدر

 
 مشتقةالصفة ال

 مفتوح açmak açık فتحَ 

 ، تالفلعط  م  فاسد، bozmak bozuk ، أتلف أفسَد، تعط لَ 

 ناقص ، منقوص eksilmek eksik نقصَ 

 ، مهروسمسحوق ezmek ezik سحَق، هرسَ 

 مكسور kırmak kırık كسرَ 

ق  م مزق yırtmak yırtık مز 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

   ik / ık / uk / ük الصفات المشتقة من الالحقة

~ik - ık 

1.  açık مفتوح 

2.  akrobatik بهلواني، أكروباتيك 

3.  alerjik حس اسي، مسبب للحساسية 

4.  alfabetik أبجدي 

5.  alışık  مألوف، معتاد على 

6.  alkolik مدمن المسكرات، مدمن على الخمر 

7.  analitik تحليلي، في الرياضيات، هندسة تحليلية 

8.  analjezik   نم س  ك ِ

9.  anarşik فوضوي 

10.  ansiklopedik موسوعي، متعلق بالموسوعة 

11.  antialerjik مضاد للحساسية 

12.  aromatik عطري 

13.  artistik فني 

14.  astronomik  فلكي 

15.  atmosferik جوي، مثال: الغالف الجوي 

16.  ayrık بعد، مقصي  معزول، مفصول، م 

17.  bildik مألوف، معروف 

18.  birleşik  رك ب، تركيبي، م شترك، اتحادي، مت حد  م 

19.  bitik منته، نافذ 

20.  bitişik   جاور تاخم، م   م 

21.  biyografik بيوغرافي 

22.  biyolojik بيولوجي، أحيائي 

https://www.seslisozluk.net/ayr%C4%B1k-nedir-ne-demek/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

23.  bulanık 
ر، كِدر، غامض، مبهم، ضبابي،  عِكر، متعك ِ

 غباشي

24.  bürokratik بيروقراطي 

25.  çapraşık ِش شو  ،مضطربم   

26.  çatık )م ) وجه تجه ِ  م 

27.  değişik  مي ز تفاِوت، م  تبايِن، م  ختِلف، م   م 

28.  demografik ديموغرافي، إحصائي بشري 

29.  devrik معكوس، عكسي، مقلوب 

30.  diplomatik دبلوماسي 

31.  dolaşık عق د، متشابك  م 

32.  ekolojik بيئي، خاص بعلم البيئة 

33.  ekonomik  اقتصادي 

34.  eksik ناقص ، منقوص 

35.  enerjik قوي الشكيمة ،  نشيط، حي 

36.  ezik مهروس، مسحوق 

37.  fizyolojik فيسيولوجي، وظيفي، له عالقة بوظائف األعضاء 

38.  folklorik فولكلوري، تراثي، شعبي 

39.  genetik ثيورا  

40.  geometrik هندسي 

41.  helozonik حلزوني 

42.  ideolojik أيديولوجي، عقائدي 

43.  jeolojik جيولوجي 

44.  karbonik كربوني، فحمي 

45.  karışık ش ، مخلوطمضطرب الفكر، م شو   

46.  kesik  
 مقطوع، مبتور، مبحوح، مقسوم

 مثال: الكهرباء مقطوعة 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

47.  kırık مكسور 

48.  kısık 
، وس، مبحوحمكب مزنوق، محصور، مضغوط،

صوت مبحوح مخنوق مثال:  

49.  kronolojik تاريخي، زمني، له عالقة بتأريخ األحداث 

50.  melodik لحني، نغمي 

51.  meteorolojik ارصادي 

52.  metrik متري، مثال: الواحدات المترية 

53.  mikrobik جرثومي، ميكروبي 

54.  mikroskobik ميكروسكوبي، مجهري 

55.  minik صغير، بالغ في الصغر 

56.  mitolojik أسطوري 

57.  nostalijik ق إلى الماضي تو   حنيني ، م 

58.  nörolojik عصبي، أعصابي 

59.  olimpik أولومبي 

60.  organik عضوي 

61.  periferik محيطي 

62.  periyodik دوري، كل فترة زمنية 

63.  piskolojik نفساني، نفسي، سيكولوجي 

64.  ritmik إيقاعي، ذو إيقاع 

65.  sembolik رمزي، إشاري 

66.  senfonik سيمفوني 

67.  sıkışık مضغوطمزدحم، مكتظ ،  

68.  silindirik أسطواني 

69.  simetrik تناظري 

70.  sosyolojik اجتماعي 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

 

 

 

 

 

 

 

71.  stratejik  استراتيجي 

72.  sülfürik كبريتي 

73.  teknolojik تكنولوجي 

74.  teorik نظري، غير عملي 

75.  trajedik مأساوي، درامي 

76.  turistik  سياحي 

77.  uyanık يقظ، صاح، منتبه 

78.  ültrasonik فوق السمعي 

79.  volkanik بركاني 

80.  yaklaşık  ً  تقريبي، تقريبا

81.  yalıtık معزول بمواد عزل 

82.  yanık محروق 

83.  yapışık لصيق بـ ، مالصق 

84.  yenik   مهزوم ، مقهور ، مغلوب ، خضع،  استسلم 

85.  yıkık ب رمهدوم،م خر  دم ِ ، م   

86.  yırtık  ،ق مز  الثياب     مشقوق، أشعث، رثم   

87.  zoolojik منسوب إلى عالم الحيوان 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

حيث تلحق  kı / ki / ku / küوبعد األحرف الثمانية تتحول إلى الشكل  gın / gin / gun / günالالحقة  -3

 فتتكون منها صفة فعلية: بجذر الفعل

 

 مثال
 الصفة المشتقة  الفعل أو المصدر

تعَ كنهَ م   bitmek bitkin انتهى، استهلك  ب، م 

سهائج ثائر، coşmak coşkun هاج، تحمس   تحم ِ  ، م 

 عول  م   ق،بِ شَ  çapmak çapkın تول َع 

 ، راكدهادئ ساكن، durmak durgun توق ف، وقفَ 

 ، ماض، بت ارحاد، قاطع kesmek keskin قطعَ 

 ، غاضبملتهب، ساخن kızmak kızgın اشتاطَ ، غضبَ 

 ، كامل، بالغجناض olmak olgun أصبح، نضج

نتقى، seçmek seçkin انتقى، اختار ختاربنتخَ م   م   ، م 

 ، متفاجئندهشم   şaşmak şaşkın تفاجأ، اندهشَ 

 ، م الئمناسبم   uymak uygun ، الءمَ ناسبَ 

 ، مهموم، كئيبحزين üzmek üzgün زنَ حَ 

 تداولنتشر، م  م   yaymak yaygın انتشر، عم  

رب ى، yetişmek yetişkin نشأ، ترب ى ى م  نم   ، بالغم 

نَهكبتعَ م   yormak yorgun ، أنهكَ تعبَ  رَهق، م   ، م 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 
 
 
 
 
 
 

  gin / gın / gun / gün / kin / kın / kun / kün الصفات المشتقة من الالحقة

1.  belirgin واضح، جلي، ظاهر، مميز 

2.  bilgin ل م، رجل علم، بليغ، حكيم  عاِلم، م 

3.  çılgın      خب ل، مهووس  مجنون، مخبول، معتوه، أبله، نزق، طائش، م 

4.  dargın     ساخط، مستاء، ناقم 

5.  dingin هادئ، هامد، جامد في مكانه 

6.  dolgun ْمتَِلئ، َسِمين، َضْخم، ناضج  م 

7.  doygun شبَع، شبعان  م 

8.  düşkün ،َول عْ عدو، مخاصم ولوع، م   

9.  düzgün 
نْ  ْستَِقيم، َغْير  م  نظ م، منظوم، مستوي، ناعم م  َحِرف، منتَظم، م 

 بدون تعرجات، أملس 

10.  erişkin إنسان بالغ، ناضج 

11.  ezgin مهروس، مسحوق 

12.  gergin   منفعل، عصبي، عصبي المزاج، قلق، متململ، متوتر، مهتاج 

13.  gezgin ِف تََطو  تَنَزه ، م  ل، م  ِ تََجو  تنقل، طائف، م  ال، م  اف، نق ال، جو   طو 

14.  girgin أنيس، حسن المخالطة، اجتماعي النزعة،م ؤنس 

15.  kırgın ساخط، مستاء، ناقم، كسير القلب 

16.  özgün  مي ز، أصلي، أصيل، مثال: فن أصيل  خاص، م 

17.  saygın هذ ب، لطيف، مؤدب، كيس حتَرم. راق، كبير بتصرفاته، م   م 

18.  solgun باهت، شاحب، ذابل 

19.  suskun م، عديم الكالساكت، صامت  

20.  tedirgin توت ِر  قِلق، م 

21.  tutkun ،َول عْ مضبوط، ممسوك،مقبوض ولوع، م   

22.  yetişkin ى، بالغ نم  رب ى، م   م 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

منها صفة فعلية وتتحول الالحقة إلى  نَ و ِ كَ لت   بجذر الفعل لعدد محدود من األفعال: تتصل  gan / genالالحقة -4

 ثمانية:بعد الحروف الصامتة ال  kan / ken الشكل

 

 مثال
 الفعل أو المصدر

 
 الصفة المشتقة

د على، أ  دمند ، م  تعو ِ م   alışmak alışkan دمنَ تعو 

 مجتهد، نشيط çalışmak çalışkan اجتهد، كافح

 النسيانكثير unutmak unutkan نسيَ 

 معتد، هجومي، عدواني saldırmak saldırgan اعتدى، هجم على

 
 

  gan / gen / kan / ken الالحقة الصفات المشتقة من

~kan - ken 

1.  alışkan دمن د ، م  ِ تعو   م 

2.  bulaşkan عدي، ساري، مرض معدي  م 

3.  çalışkan مجتهد، نشيط 

4.  çatışken تنازع عليه  م 

5.  değişken تقل ِب ل، م  تبد ِ تغي ِر، م   م 

6.  konuşkan  حد ِث، عذب الحديث، حافل كثير التكلم ثرثار، بالهذر،م   

7.  savaşkan م حارب 

8.  unutkan كثيرالنسيان 

9.  yalıtkan َعاِزل َكْهِربَائِي 

10.  yapışkan الصق 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

~gan - gen 

1.  atılgan 
جريء،  مشاكس،عدواني، هجومي، مكافح، 

االحتمالجسور، شجاع، قوي، شديد القدرة على   

2.  bağırgan صي اح،ضجوج، كثير الصراخ 

3.  buyurgan ستب ِد،م حب للسيطر  ة،متسل ِطم 

4.  bükülgen   قابل لل ي أو الطي 

5.  çekingen 
يي، عفيف النفس، محتشم، غير واثق  خجول، ح 

 من نفسه، منطو على نفسه

6.  çekingen 
يي، عفيف النفس، محتشم، غير واثق  خجول، ح 

 من نفسه، منطو على نفسه

7.  çokgen م ضل ع، متعدد الجوانب 

8.  darılgan سريع االنفعال أو التأثر 

9.  doğurgan ولود 

10.  doğurgan ولود 

11.  kaygan نزِلق، شحمي، دهني  زلج، م 

12.  kırılgan هش، سريع وسهل اإلنكسار 

13.  köşegen وتري، قطري، مائل 

14.  övüngen ج تبج ِ تباه، م   م 

15.  saldırgan  عدواني، اعتدائي، معتدي، هجومي، عدواني 

16.  savurgan )م سرف، مبذر ) في ماله 

17.  sürüngen يوان زاحفزاحف، ح  

18.  üçgen ثالثي الشكل، مثلث 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

ف بحرلتكوين صفة  فعلية واسم مفعول وإذا انتهى ما قبلها  بجذر الفعلتتصل  ılı /ili / ulu / ülü الالحقة -5

 :صائت يسقط الحرف الصائت من الالحقة

 

 مثال
  الفعل أو المصدر

 
 الصفة المشتقة

لَ  ستنَ dayanmak dayalı احتمل، تحم  عتمَ  د،م   دم 

 مدموغ، مختوم damgalamak damgalı دمَغ ، ختَم بالخاتَم

 مفروش döşemek döşeli فَرَش، جه زَ 

نظ م، düzenlemek düzenli نظمرتب ، ي  ي   رت   م   بم 

 مدفون، مطمور gömmek gömülü دفَن، َطمرَ 

قف غلق،م   kapamak kapalı أغلقَ   لم 

 غطى، مستورم   örtülmek örtülü غط ى، سترَ 

رق   saymak sayılı عد ، اعتبرَ   ممعدود، م 

ق، افترسَ  م زق parçalamak parçalı قط َع، مز  قطُّع، م   م 

 
 
فتكون صفة  للمهنة أو المسلك وتفيد   أو تتصل باألسماء بجذر الفعلوتلحق  ıcı / ici / ucu / ücüالالحقة  -6

ون اسم الفاعل أيضاً، وبهذا يمكن أن تتصل بها لواحق حاالت االسم ، ك ِ امها، وهذه الالحقة ت  المبالغة  في الصفة ودو

 بحرف صائت: جذر الفعل المنتهي الالحقة وبينهذه  الوقاية بين  y بحرفكما يمكن جمعها. ويفصل 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 مثال
  الفعل أو المصدر

 
 الصفة المشتقة

 قتدفِ ل، م  سائ akmak akıcı تدف ق، سال

 مشتري، آخذ almak alıcı أشترى ، أخذ

 جذاب çekmek çekici سحَب، شد  

 ستمعسامع ، م   dinlemek dinleyici استمع، سمع

 ساحق ezmek ezici سحق، هرسَ 

 شاهد خطبة görmek görücü رأى، شاهد

 م ضحك، هزلي güldürmek güldürücü أضحكَ 

 كاسر kırmak kırıcı كسرَ 

خل ِص kurtarmak kurtarıcı أنقَذ، خل صَ   منقذ، م 

 قارئ okumak okuyucu قرأ

 مانع، عائق önlemek önleyici منَع، أعاق

 بائع satmak satıcı باعَ 

 ، م مسكجاذب، جذاب tutmak tutucu أمسَك، قبض علىَ 

 عامل، صانع ، إيجابي yapmak yapıcı عمل، صنعَ 

 كاتب yazmak yazıcı كتبَ 

ب yıkmak yıkıcı هدَم، انهار، خربَ  خر ِ  هد ام ، م 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

  ci / cı / cu / cü / çi / çı / çu / çü صفات مشتقة من الالحقة

~ ci / cı / çi / çı 

1.  aceleci مستعجل، م سرع 

2.  acı verici ؤلم، م حزن، م وجع، مؤسف  أليم، م 

3.  açıklayıcı تفسيري ، بياني، توضيحي 

4.  affedici العافي، المسامح 

5.  ağrı kesici  ن ألم سك ِ  م 

6.  akıcı تدفِق، جاري  سائل، م 

7.  alaycı  مستهزئ، ساخر، استهزائي، سخري 

8.  aldatıcı غش اش، محتال،مخادع، مضلل، كاذب 

9.  algılayıcı حس اس، مدرك بـ 

10.  alıcı مشتري، آخذ 

11.  analizci محل ل 

12.  anamalcı رأسمالي 

13.  araştırmacı باحث 

14.  asit giderici مزيل للحموض 

15.  aşındırıcı أك ال، حات 

16.  avamcı   عامي 

17.  aydınlatıcı منير، مضيء 

18.  ayplayıcı از،معي ب  الئم، لم 

19.  azaltıcı خف ِف  م 

20.  baskıcı قمعي 

21.  başlayıcı افتتاحي 

22.  batıcı از، واخز  وخ 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

23.  bayıcı ل ، مضجر م ِ  م 

24.  belirleyeci 
د، حد ِ معي ِن، منصوص عليه، مثال خصائص  م 
 ممي زة

25.  besleyeci    مفيد للجسم، ناجع، منم، غذ   م 

26.  beyazlatıcı بي ِض  م 

27.  bıktırıcı ل ، سئم، م ضجر، منف ِر م ِ  م 

28.  bilgi verici غني بالمعلومات، مفيد 

29.  binici راكب، ممتطي 

30.  birleştirici رابط، مقي ِد 

31.  bulandırıcı  قرف غِث، م   ، باعث على اإلقياء واالستفراغم 

32.  bulaşıcı  عدي، ساري، مرض معدي  م 

33.  büyüleyici ،ساحر، جذاب،فاتن، أخاذ سحري  

34.  can sıkıcı ل، م ضِجر،م ضايق،م زعج م ِ  م 

35.  canlandıncı  هي ِج، باعث على النشاط  مثير، م 

36.  caydırcı رادع، ردعي، وازع، مثال تدابير رداعة 

37.  cedelci لع بالجدل،كثير النقاش،مماحكجدلي،مو 

38.  cesaret vereci ع، باعث على الحماس شج ِ  م 

39.  cesaretlendirici ع شج ِ  م 

40.  çarpıcı أخاذ، ضارب 

41.  çekici   جاذباب، فت انجذ ،  

42.  çevreci محافظ على البيئة 

43.  çıkarcı انتهازي، وصولي 

44.  darbeci انقالبي، الذي يقوم باالنقالب 

45.  değiştirici ب غي ِرم  ل، م  د ِ  

46.  delici ثاقب، م حدث للثقوب 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

47.  denizci ، ح ار، مال  بحري، له عالقة بالبحربح   

48.  destekleyeci ناصر، م عاضد، مؤازر، م ساند  م 

49.  detaycı ف في النقد تطر ِ  سريع االهتياج، شديد االنتقاد، م 

50.  devrimci ثائر، متمرد، ثوري، عاص 

51.  dikkat çekici 
ئع، بارز، ظاهر، مدهش، الفت واضح، جلي، را

 للنظر

52.  dilenci اذ ل، شح  ِ  متسو 

53.  dinleyici ستمع  سامع ، م 

54.  direnci مقاوم، متحمل 

55.  dolandırıcı  حتال، مراوغ  غش اش، م 

56.  don direnci مقاوم للصقيع أو التجمد 

57.  eğitimci ب در ِ رب ي،م   م 

58.  eğlendirici   م ، سل  متعم   

59.  eğtici ي، تربوي، تثقيفيتأديبي ،دراس  

60.  eleştirici ناقد 

61.  emici    ممتص، ماص، إسفنجي، مسامي، ممتص 

62.  engelleyici عائق، مانع 

63.  entrikacı متآمر 

64.  eritici ذيب  م 

65.  eylemci   حتج  م 

66.  ezici هارسَساِحق ،  

67.  faydacı إنسان نافع 

68.  fırahlatıcı نعش  م 

69.  gaz  giderici طارد للغازات 

70.  geçici   انتقالي، مثال: حكومة انتقاليةت، قَ ؤم  
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

71.  gevşetici م رخي، مثال مرخي للعضالت 

72.  gezici   ل،ار، سي ِ تجو  ال، م  اف، جو  ك، طو  تحر ِ تنق ِل م  م   

73.  giderici زيل، طارد  م 

74.  girişimci متشبث، مستثمر 

75.  göz alıcı  بهر، باهر، فاتن، جذ اب، ساحر اذ، م   أخ 

76.  göz yaşartıcı للدموع، مثال: غاز م سيل للدموع مسيل  

77.  gözetici  ِ ْشِرفمتجس س، م   

78.  güçlendirici م كب ِر للصوت،م ضخ  نعش،م  نش ط،م  ، م  قو   م 

79.  hafifletici ف، م ريح لط ِ ن، م  خف ِف، مسك ِ  م 

80.  hayret verici عجيب، بديع ، باهر 

81.  hazırlayıcı تحضيري، تمهيدي، ابتدائي 

82.  heycan verici  للمشاعرمثير 

83.  hileci ماكر، محتال 

84.  ısı direnci مقاوم للحرارة 

85.  ısrarcı ل ِح، ملحاح ر على، م   م ص ِ

86.  iddiacı دعي، م طالب تصل ِب، م  لح  على رأيه، عنيد، م   م 

87.  ihmalci ر، متهاون قص ِ هِمل، م   م 

88.  ilerici تقدُّمي، متد رج، تصاعدي 

89.  ilgi çekici مثير لالهتمام 

90.  inandırıcı قنع  م 

91.  inkârcı  نِكر  ناكر، جاحد، م 

92.  intiharcı انتحاري، االنتحاري 

93.  intikam alıcı  منتقم، آخذ بالثأر 

94.  intikamcı منتقم، ناقم 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

95.  isyancı ثائر، متمرد، ثوري، عاص 

96.  işletmeci   لستغ ِ ر، م  ستثمِ م  

97.  iştah açıcı شه ِي  فاتح شهية، م 

98.  iyileşterici ،دوائي،شفائي، شافذو خصائص عالجية 

99.  izleyici تفرج شاِهد، م   م 

100.  kabız giderici لي ِن  مزيل لإلمساك، م 

101.  kaçakçı ب هر ِ  م 

102.  kalıcı خالد، دائم، باق 

103.  kapsayıcı ن، مشتِمل تضم ِ  شامل، جامع، م 

104.  kavgacı 
شاكس، م حب للشجار،م حب  شاجر، م شاعب، م  م 

 للنزاع، عدواني، هجومي

105.  kaytarıcı 
عس،شارد، متهرب من المسؤولية، مراوغ، متقا

ب من عمله أو مدرسته  محتال، متهر ِ

106.  kazancı كتسب، فائز، كاسب  رابح، م 

107.  kesici القاطع، ذابح ، جزار، بتار 

108.  kırıcı 
م، ساحق حط ِ  كاسر، متكسر، م 

م لألمال، فرد تكسير حط ِ  مثال: م 

109.  kısıtlayıcı د حد ِ قي ِد، م   م 

110.  kışkırtmacı  ِ هي  ج، مثير، استفزازيم 

111.  kıyıcı ال إنساني،عديم اإلنسانية، ال يرحم 

112.  kimyacı العالم بالكيمياء، كيميائي 

113.  kinci حاقد، حقود، مشاحن، بغيض 

114.  kiracı ستأِجر  م 

115.  kirletici ث سب ِب للتلوُّ ِث ، م  لو   م 

116.  koku giderici مزيل رائحة 

117.  korumacı وقائي 

118.  kullancı ستخِدم، ا ستعِملالم   لم 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

119.  kumarcı قاِمر، العب القمار  م 

120.  kurtarıcı خل ِص  منقذ، م 

121.  kuvvetlendirici إشارة ِ قو  ِ غذائي، م  قو  م، مثال: م  ،م ضخ ِ قو   م 

122.  maceracı جازف، جسور ، محب للمغامرة غامر، م   م 

123.  mücadeleci ناضل، نضالي نازع، م  كافح، م   م 

124.  müjdeci -  müjdeleyici ر بش ِ  م 

125.  nem giderici مزيل للرطوبة 

126.  nemlendirici ب لي ِن، م رط ِ  م 

127.  numaracı محتال ، صاحب حيل، مراوغ، متالعب 

128.  nükteci اْح، صاحب نكتة  مز 

129.  önleyici 
 كبتي،وقائي، كبحي، قمعي،  ، مانع، عائق مقاوم،
صاد   واقي،  

130.  özendirici ض، تحريضي حر ِ  م 

131.  parazit giderici فيلياتمزيل للط  

132.  parlayıcı 
قابل لالشتعال، سريع االشتعال، لهوب، سريع 

 االهتياج، سريع الغضب  

133.  partici حزبي، تحزبي 

134.  patlayıcı  ر، انفجاري، تفجيري تفج ِ  م 

135.  rahatlatıcı ريح، مسبب للراحة  م 

136.  rahatsız edici 
تعب، مغيظ، ط، م  سخِ ضايق، مؤذ، م  زعج، م  م  
ضجرم    

137.  sağcı يميني، محافظ، من حزب اليمين 

138.  sahteci زي ِف ر،م  ِ زو   م 

139.  sakinleştirici هِدئ  م 

140.  saldırıcı مهاجم، معادي 

141.  salgılayıcı فرز، ذو إفراز  م 

142.  sarhoş edici سِكر  م 

http://www.arabdict.com/en/turkish-arabic/patlay%C4%B1c%C4%B1
https://www.seslisozluk.net/%D9%85%D8%B2%D8%B9%D8%AC%2C-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%82%2C-%D9%85%D8%A4%D8%B0%2C-%D9%85%D8%B3%D8%AE%D8%B7%2C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A8%2C-%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%B8%2C-%D9%85%D8%B6%D8%AC%D8%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D9%85%D8%B2%D8%B9%D8%AC%2C-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%82%2C-%D9%85%D8%A4%D8%B0%2C-%D9%85%D8%B3%D8%AE%D8%B7%2C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A8%2C-%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%B8%2C-%D9%85%D8%B6%D8%AC%D8%B1-nedir-ne-demek/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

143.  sarhoşluk verici سِكر  م 

144.  sarsıcı از اف، هز   رج 

145.  satıcı بائع 

146.  serinletici نعش  م 

147.  sermayeci صاحب رؤوس أموال، رأسمالي 

148.  sevindirici فرح ، م   سار 

149.  seyirci  ِشاه تفرجم  د، م   

150.  sığınmacı الجئ، ملتجئ 

151.  sıkıcı ل، م ضِجر، باعث على السأم والملل م ِ  م 

152.  sinirlendirici سب ِب لإلزعاج  مثير للغضب، م 

153.  sömürgeci  ِستعم ر، استعماريم   

154.  şakacı مزوح، محب للمزاح، كثير المزاح 

155.  şantajcı بتَز، شخص يبتز بالتهديد  م 

156.  şaşırtıcı   دِهْش، م ذِهلم  حي ِر، م   فاجئ، م 

157.  şüpheci ،رتاب ريب، م  َشكاك م   

158.  tahrik edici هي ِج، مثير  استفزازي،م 

159.  tahrip edici مبيد، مدمر، م خرب 

160.  tamamlayıcı  م تم   عدد متكامل، صحيح، غير كسري، تكاملي، م 

161.  tartışmacı ناقِش ناِزع، م  جاِدل، م   م 

162.  tatmin edici شبِع قنع، م   م 

163.  tedirgin edici قلق، م زعج، م ضايق  م 

164.  tehdit edici د، تهديدي، وعيدي هد ِ  م 

165.  temizleyeci طه ِر ف،م  نظ ِ  م 

166.  temsilci سفيرممثل دبلوماسي، مبعوث، مندوب،  
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

167.  terletici )ق، مسبب للعرق ) دواء عر ِ ر للعرق، م  د ِ  م 

168.  teskin edici مسكن 

169.  toptan satıcı بائع جملة 

170.  toptancı بائع جملة 

171.  tüketici ستهِلك ، مستنفذم   

172.  uğraştırıcı  ْتِعب رِهق، م   َعِسر،م 

173.  utanç verici م خجل، مجلب للعار 

174.  utandırıcı خِجل، م خزي، م ربك  م 

175.  uyandırıcı ِحث، حاث، باعث نب ِه، موقظ، مثير،م   م 

176.  uygulayıcı نف ِذ، تنفيذي  م 

177.  üretici نتج  م 

178.  verici انح، الواهبالعاطي، الم  

179.  yabancı  أجنبي، غريب 

180.  yağmacı ب، نه اب  سال 

181.  yakıcı  حارق، الذع 

182.  yalancı ر، آفك ِ زو   كذ اب، م 

183.  yalıtıcı عازل 

184.  yangın direnci مقاوم للحريق 

185.  yanıcı سريع االلتهاب،قابل لالشتعال،قابل لالحتراق 

186.  yanıstıcı )عاكس ) األشعة، الضوء، الحرارة 

187.  yankesici نش ال 

188.  yapıcı عامل، صانع ، إيجابي، فع ال 

189.  yapıştırıcı   الصق 

190.  yaralayıcı جاِرح، مثال: كالم جارح 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

191.  yaratıcı ق بتكر، خال  بدع، خالق، م   م 

192.  yardım edici مساعد، معين 

193.  yardımcı مساعد، معاون 

194.  yarışmacı متسابق، منافس 

195.  yarlıgayıcı ير العفو، صفوحكثير المسامحة، كث 

196.  yazıcı أديب، كاتب 

197.  yıkıcı ب خر ِ  هد ام ، م 

198.  yırtıcı 
، مزقوحشي، م   ضار، كاسر، جارح، مفترس،
 شِرس

199.  yiyici آكل، ملتهم 

200.  yok edici ماحق، مبيد،مدمر 

201.  yumuşatıcı لي ِن ي ، م   م طر 

202.  zamanlayıcı ؤق ِت  م 

203.  zevk verici متع رف ِه، مثير، م  تِْرف ،م   م 

204.  ziyaretçi زائر 

205.  zorlayıcı الزامي، قاهر،قهري 

~ cu / cü / çu / çü 

1.  asap bozucu م ضجر 

2.  balgam sökücü قش ع، طارد للبلغم  م 

3.  baş döndürücü خ، مسبب للدوار ِ دو   م 

4.  boğucu خانق، شديد الرطوبة 

5.  bozguncu فسد  م شاغب، م 

6.  bölücü د  انفصالي، متمر ِ

7.  büyücü وذ، ساحرم شع  
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

8.  çapulcu قاطع الطريق، السالب، الغانم 

9.  çözücü  مي ِع حل ِل، مذيب، م   حال، م 

10.  dedikoducu قصًّاص، كثير القال والقيل، واشي، مغتاب 

11.  dodurucu قارس 

12.  doğrucu صادق، صدوق 

13.  doyurucu شب ِع،مسب ب للشبع  م 

14.  düşürücü 
خف ِض  خافض، م 

 للضغطمثال: خافض للحرارة، خافض 

15.  görücü شاهد خطبة 

16.  güldürücü م ضِحك، هزلي، باعث على الضحك 

17.  gürültücü 
فعَم  صاخب،صارخ،ضوضائي،كثير الضجة، م 

 بالضجيج

18.  komplocu متآمر 

19.  koruyucu وقائي، واقي، حافظ، مثال: مادة حافظة لألغذية 

20.  kovucu 
نِفر، صاد، طارد، رافض، بغيض، كريه   م 

صادة للفيروسات، جهاز طارد مثال: األدوية ال
از ،للحشرات ام، لم  واشي، نم   

21.  köpürtücü سب ِب للرغوة رغ ، م  زبد، م   م 

22.  kurucu َمؤس س، منشئ، تأسيسي 

23.  kurutucu جف ِف الشعر، سشوار جف ِف، مثال: م   م 

24.  kuşkucu ريب، َشكاك، شكوكي رتاب، م   م 

25.  küçültücü 
ر، مثال: صدارة نسائية م ص رة للصدرم صغ ِ غ ِ  

 küçültücü sütyen 

26.  okuyucu قارئ 

27.  öksürtücü سب ِب للسعال  م 

28.  öldürücü  قاتل، مميت، فتا ك، مجرم مثال: قاتل للجراثيم 

29.  öncü  م، السابق تقد ِ اد، الم   رائد جمع رو 

30.  övücü مديحي، ثَنائي 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

 

  

31.  övündürücü فتَخر به  م 

32.  savunucu دافِع  م 

33.  soğutucu د بر ِ ، ثال جة، جهاز تبريدم   

34.  solcu يساري، شيوعي 

35.  sonuncu األخير، اآلخر، النهائي 

36.  soyguncu ناهب، سالب، سارق، لص، حرامي 

37.  sporcu رياضي، ممارس للرياضة 

38.  sunucu 
علن،مذيع،  برنامج في  برامج، مقدممقدم  م 
 اإلذاعة

39.  tutucu 
متشدد ، متزمت ، متعصب ، آخذ ، ماسك ، 

مسك واضع اليدمتصرف ،  ، م   

40.  tuzcu ملحي 

41.  uyuşturucu ر  مخد ِ

42.  uyutucu نِوم  م 

43.  ürkütücü   رِعب ، مخيف  م 

44.  üzücü مؤلم،محزن، مفجع، فاجع، مثير للحزن والشفقة 

45.  vurguncu بتَز حتِكر، م  ستِغل،م   م 

46.  yolcu راكب، ممتطي، عابر سبيل 

47.  yontucu 
ملتزم،  ار، عامل الفحم، القاطع الخشب،الحف  

ات  الناحت، نح 

48.  yorucu تعب، م ضني جهد، م   م 

49.  yüzücü سابح، عائم، طاف 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

  

اشتقاق الصفات الفعلية -3   

Sıfat Fiil Ekleri 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

الصفات بشكل عام هي أسماء مفردة مستقلة تجدونها في القواميس ولكن هناك صفات أخرى يمكن اشتقاقها من عدة 

الصفات المشتقة كما هي، وهذه  تجد هذه المفردات في القواميس ، لذلك يجب عليكم حفظ هذه مصادر وغالباً ال

 :لكم طرق اشتقاق هذه المصادر من مصادر األفعال. وقد وضعت  تم اشتقاقها  ى بالصفات الفعلية ألنهسم  الصفات ت  

 

 مع الضميرالرابع في اإلثبات أو النفي، ويبقى الموصوف نكرة: تصريف الفعل الماضي الشهودي: -1

 

tanıdık bir adam   معروفرجل okunmadık bir kitap   لم ي قرأكتاب 

beklenmedik bir hareket   غير منتظرةحركة aranmadık bir yer   لم ي فت شمكان 

görülmedik bir şekil   غير مألوفشكل yaratık bir insan   مخلوقإنسان 

 
ر الرابع، كما أن هذه وكما هو م الحظ أن تصريف الفعل الماضي الشهودي هنا سقط منه معنى الفعل ومعنى الضمي

 الصفة ال تنصرف مع األشخاص اآلخرين، ويكثر الشكل المنفي أكثر من المثبت.

 

 أمثلة

Bana işitilmedik bir hikâye anlattı.  من قبل.لم ي سمع بها قص  علي  حكاية 

Beklemedik bir hareket onu vurmuş.   غير متوقعة.ضربَه بحركة 

Okumadık bir gazete bırakmadım.  ًلم ت قرأ.لْم أترْك صحيفة 

Orada balta girmedik bir orman vardır.  غابة بكر( لم تدخلها فأستوجد هناك غابة( 

Gezmedik bir memleket bırakmadı.  ًلم يزره.لم يترك بلدا 

 

 ğي قلب إلى   kعندما ت ضاف الحقة الملكية إلى هذه اللواحق فإن  حرف 
 

 أمثلة

Aldığım takımı çok pahalıdır.  غال  جداً.الذي اشتريته الطقم 

Araba gördüğün çok eskidir.  قديمة جداً.التي رأيتها السيارة 

Az önce senin buluştuğun adam 
kimdi? 

 منذ قليل.الذي التقيت به َمن كان الرجل 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

Bölüştüğümüz tarla çok küçük kaldı.  صغيراً جداً. أصبح الذي تقاسمناهالحقل 

Dün seçtiğiniz davetiye daha güzeldi.  البارحة كانت أجمل.التي اخترتموها بطاقة الدعوة 

Dün uyuduğum yatak hiç rahat değil.  البارحة ليس مريحاً أبداً.الذي نمت  عليه السرير 

Okuduğun kitap nerede koydun?  قرأته؟الذي أين وضعَت الكتاب 

Okumadığım kitap kalmadı.   قرأته. مالم يبق كتاب 

Sattığınız araba ne renkti?  بعتموها؟التي ماذا كان لون السيارة 

Sokakta sevmediğim öğrenci ile 
tartıştım. 

 في الشارع.الذي ال أحبه تجادلت مع الطالب 

 
 كما ذكرنا سابقا  يمكن أن تنوب الصفة عن الموصوف وتقوم مقامه :

Artık giymediklerimi eskiciye 
vereceğim. 

 إلى بائع األشياء القديمة.ما لن ألبسه سأعطي 

Dün aldığımı mağazaya iade ettim.   إلى المتجر.الذي اشتريته البارحة أعدت 

Okuduklarını bana anlatır mısın?  ؟قرأته لي ماهل تشرح 

Orada gördüklerimden çok etkilendim.   البارحة هناك.ا رأيته مم  جداً  لقد تأثرت 

 

: مع الشخص الثالث إلى جانب استخدامه اسم فاعل أو اسم مفعول فهو تصريف الفعل الماضي النقلي الالشهودي -2

 صفة فعلية ، موصوفها دائماً نكرة:

açılmamış koli  غير مفتوحطرد kırılmış cam   مكسور  زجاج 

bitmiş piller  ليةامنتهية الفعبطاريات kullanmış bisiklet   مستعملة  دراجة 

bozulmuş televizyon  معط لتلفاز okumuş insan   متعلم  إنسان ،  قارئ 

çalımmış eşyaları   مسروقة  أشياء patlamış mısır  بوشار - مفرقعةذرة 

dilimlenmiş ekmek   على شكل شرائحخبز pişmemiş yemek 
  /غير ناضج طعام 

 غيرمطهي

dövülmüş sarımsak   مدقوق  ثوم solmuş çiçekler   ذابلة  أزهار 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

geçmiş zaman  الماضيالزمن süzülmüş yoğurt   مصفىلبن 

gelişim ülke   ورةدولة  معروف  شخص   tanınmış bir kişi متقدمة ، مت ط ِ

görmüş kişi   طل عشخص  مشتقة  صفات   türetilmiş sıfatlar م 

haşlanmamış patates  غير مسلوقةبطاطا üşümüş çocuk  مصاب بالبردطفل 

haşlanmış yumurta   مسلوق  بيض yanmış eve   محترق  بيت 

kavrulmamış kahve    حم صةقهوة  مكتوب  كتاب   yazılmış kitap غير م 

kavrulmuş fındık   م حم ص  بندق yıkanmış çamaşırlar   مغسول  غسيل 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 أمثلة

Babam bozulmuş radyoyu tamir etti.  عط ل.أبي أصلح المذياع  الم 

Sararmış yapraklar ağaçlardan 
düşüyor. 

 تسقط من على األشجار. المصفرةاألوراق 

Ödüncü kurumuş ağacını kırdı.  اليابسة.الحط اب قام بكسر الشجرة 

Pişmemişleri yemek zorunda değilsin. الطعام غير المطبوخمضطراً ألن تأكل  لست. 

Sinemada patlamış mısır yedik.  في السينما. البوشار  /الفوشارأكلنا 

Üşümüş çocuk dışarıda ağlıyor.  يبكي في الخارج. المصاب بالبردالطفل 

 

 كما ذكرنا سابقا  يمكن أن تنوب الصفة عن الموصوف وتقوم مقامه :

 

 أمثلة

Bavullarını kaybetmişlere yardım 
edelim. 

 حقائبهم.الذين أضاعوا لنساعد 

Evi yıkılmışlardan vergi talep etmeyin.  الضريبة ممن تهدم ت منازلهم.ال تطلبوا 

Kızarmışları mangaldan aldık.  من المنقل. المشاويأخذنا 

Pişmemişleri yemek zorunda değilsin.  غير المطبوخام الطعلست مضطراً ألن تأكل. 

Sınava girmemiş eve dönsünler.  االمتحان إلى البيت.الذين لم يدخلوا ليعد 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

  miş / mış / müş / muş صفات فعلية مشتقة من الالحقة

miş / mış   

1.  açılmış مفتوح 

2.  adet edinmiş متعود، مألوف عادة 

3.  adı çıkmış سيء، رديء، ساقط السمعة 

4.  affedilmiş معفي عنه، مصفوح عنه 

5.  alevlenmiş ج، مشتعل  ملتهب، متأج ِ

6.  alışılmamış غير مألوف، غير معتاد 

7.  alışmış مألوف، معتاد على 

8.  anlaşılmış مفهوم 

9.  aşınmış متآكل 

10.  aşırı süslenmiş مرصوف، مفروش، م زخَرف 

11.  atılmış مقذوفمرمي ،  

12.  ayıklanmış مفروز، منقى ،منتقى 

13.  ayrılmış بعد، مقصي،مطلق  معزول، مفصول، م 

14.  babasına çekmiş فيه مالمح من أبيه 

15.  bağışlanmış ح، مغفور عفى من، م سام  له م   

16.  bahsi geçmemiş غير مذكور 

17.  benzeri görülmemiş المثيل له، غير مسبوق 

18.  bırakılmış هَمل، مهجور  منبوذ، متروك، م 

19.  biçilmiş محصود 

20.  bileylenmiş مسنون، مشحوذ 

21.  bilincini kaybetmiş فاقد الوعي 

22.  bilmiş على علم وبينة،خبير 

https://www.seslisozluk.net/ayr%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F-nedir-ne-demek/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

23.  bina edilmiş نشأ  مبني، م 

24.  binmiş اكب، ممتطير  

25.  birikmiş كد س كتنز، م  د خر،م   متراكم،م 

26.  birleşmiş د،محالف،متحالف وح  د، م  تح ِ  م 

27.  bitmemiş ناقص، غير مكتمل،غير تام، غير منته 

28.  boğazlanmış مذبوح، ذبيح، منحور 

29.  boşaltılmış غ ، تم تفريغه أو إفراغه فر   م 

30.  boşanmış    طل قة طل ق أو م   م 

31.  boşvermiş غير مبال، لم يهتم باألمر، غير مكترث 

32.  boyanmış  مصبوغ، مدهون 

33.  boyun eğmiş خضوع ، خنوع، مستسلم،متذلل 

34.  bozguna uğramış نهِزم  مدحور ، م 

35.  bulanmış قرف، باعث على اإلقياء واالستفراغ غِث، م   م 

36.  büyülenmiş مسحور 

37.  çalımmış  مسروق 

38.  çarpıtılmış   ه، م شو  فم  حر   

39.  çekilmiş مشدود، مسحوب، منجذب، مجرور 

40.  çevrelenmiş محاط، مطوق 

41.  çevrilmiş ق، ملفوف، م حاط بـ  م طو 

42.  çözümlenmiş نحل  م 

43.  dağılmış ع بعثر، موز   م 

44.  delinmiş   م خر  ثق ب، مثقوب، م   م 

45.  denememiş ختبَر ب أو م  جر   لم ي حاول،لم ي جرب بعد، غيرم 

46.  denemiş ب، ذو تجربة أو خبرة، صاحب تجربة جر   م 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

47.  devrilmiş مقلوب 

48.  dezenfekle edilmiş معق م 

49.  dilimlenmiş  على شكل شرائح 

50.  dizayn edilmiş م صَمم 

51.  dolanmış منتشر، متداول 

52.  donatılmış جه ز، مفروش  م 

53.  doymamış شبَع  غير م 

54.  döşenmiş جه ز، مفروش  م 

55.  duyulmamış خارق العادة، فوق العادة، لم ي سمع بهفائق ،  

56.  düşünceler dalmış ستغِرق، سابح في أفكاره  م 

57.  eğitilmiş    ثق ف تعل ِم، م   م 

58.  eritilmiş ذاب  مصهور، م 

59.  ermiş ناضج، يانع 

60.  erozyona uğramış   متآكل 

61.  ertelenmiş    ؤخ ر ل، م  ؤج   م 

62.  eskimiş قديم ، عتيق 

63.  evcilleştirilmiş ن دج   م 

64.  evlenmemiş غير متزوج، غير متأهل 

65.  evlenmiş متزوج، متأهل 

66.  ezilmiş مهروس، مسحوق 

67.  gecikmiş متأخر، مثال: طائرة متأخرة 

68.  geciktirilmiş ؤخ ر ل، م  ؤج   م 

69.  geçmiş ماضي، منصرم، سابق 

70.  gelişmemiş ِر تطو   غير م 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

71.  gelişmiş متقدمةمتقدم، متطور، مثال الدول ال  

72.  genişlemiş ممدود، مبسوط، منبسط، ممتد 

73.  geri kalmış تخلف  م 

74.  giyinmiş مرتدي، البس 

75.  gizlenmiş خبأ  مخفي، م 

76.  görmemiş 
خشن،جلف، جاف، فظ، أخرق، غريب، غير 

 مألوف

77.  görülmemiş َغِريب ، َغْير  اَْلمأل وف ، فَْوَق اْلعَاَدة َعِجيب ،  

78.  gücenmiş ر، مغتاظ  زعالن، حزين، متكد ِ

79.  hak edilmemiş كتَسب، غير م ستِحق  غير م 

80.  hapse girmiş محبوس، موقوف 

81.  haşlanmamış  غير مسلوق 

82.  haşlanmış مسلوق 

83.  hazırlanmamış ع د، غي م حض ر  غير جاهز، غير م 

84.  hazırlanmış ع د جه ز، م حض ر، م   جاهز، م 

85.  ısınmış ن، م حم ى  م سخ 

86.  ince doğranmış قط ع بشكل ناعم  م 

87.  inşa edilmiş شي د  مبني م 

88.  işitilmemiş لم ي سمع به،غير معروف، خارق العادة 

89.  işitilmiş مسموع 

90.  işlenmemiş عالج، خشن، جاف، فج، غير ناضج  خام، غير م 

91.  işlenmiş نتَج  مصنوع، معمول، م 

92.  iyi davanmış حسن السلوك 

93.  iyi pişmiş  ًمطهي جيداً، ناضج جدا 

94.  izin verilmiş مأذون، م رخ ص به 

https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%AE%D8%B4%D9%86%2C-%D8%AC%D9%84%D9%81%2C-%D8%AC%D8%A7%D9%81%2C-%D9%81%D8%B8%2C-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%82%2C-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8%2C-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%81/
https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%AE%D8%B4%D9%86%2C-%D8%AC%D9%84%D9%81%2C-%D8%AC%D8%A7%D9%81%2C-%D9%81%D8%B8%2C-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%82%2C-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8%2C-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%81/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

95.  izole edilmiş معزول بمواد عزل 

96.  kabul edilmiş مقبول، يمكن قبوله 

97.  kaldırılmış 
محذوف، ممسوح، مثال : ملفات محذوفة من 

 الحاسوب

98.  kalmamış ير متوفر، لم يبق منه شيءغ  

99.  kapanmış وَصد نغِلق، م   مردوم، م 

100.  kararlaştırılmış زمع عليه ر، تم اقراره، م  قر   م 

101.  katlanmış مثني، مطوي 

102.  kavrulmamış  غير م حم ص 

103.  kaydedilmiş  ً ن ،م سج ل صوتيا دو  ل، َمقي د،  م  سج   م 

104.  kaynamış مطبوخ، مطهو 

105.  kefenlenmiş ك ف ن ، للميتم   

106.  kesilmiş 
مقطوع، مبتور، مبحوح، مثال: الكهرباء 

أ ،مقطوعة، مقسوم قس م، مجز  م   

107.  kesinleşmiş 
 حاسم، نهائي،قاطع، فاصل

 مثال: قرار نهائي، قرار حاسم

108.  kılık değiştirmiş ر في لباسه أو شكله تنك ِ  م 

109.  kırılmış نكِسر  مكسور، م 

110.  kıyılmış 
شكل قطع  مقطوع، مفروم، على  

 مثال: لحم مفروم

111.  kızarmış مشوي 

112.  kızışmış هي ِج  حام، م 

113.  kibirlenmiş تغطرس، متجبر، مغرور، متعجرف تكب ِر، م   م 

114.  kilitlenmemiş قف ل  غير م 

115.  koparılmış   نقِطع، مقطوف، منتزع ستقَطع، م   م 

116.  kötü davranmış سيء السلوك 

117.  közlenmiş  ر على الجمر أو حم  النارم   

118.  kullanılmamış ستعمل، غير م ستخَدم  غير م 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

119.  kullanmış    مستعملة 

120.  kuşatılmış ق،ملفوف،م حاط قي د، محجوز، م طو   م 

121.  küçüklenmiş م صغ ر 

122.  kümelenmiş كد س، متراكم م، م  كو   م 

123.  lanetlenmiş َملعون، لعين 

124.  lekelenmiş لط خ موسوم، ذو بقع  م 

125.  mayalanmış   رم خم   ختِمر، م 

126.  müjdelenmiş بَش ر  م 

127.  nüfuslanmış مأهول، آهل، مسكون 

128.  okumamış ثق ف، أمي  غير م 

129.  olmamış غير ناضج ،  فج ْ

130.  ödenmemiş سد د ، غير مدفوع  غير م 

131.  ödenmiş سد د، بريء الذمة  مدفوع ، م 

132.  öğrenim görmemiş ي، جاهل للقراءة والكتابة  أم ِ

133.  özlemiş تشوق، مهموم، تواق، قلق البال، قلق، متلهفم  

134.  paketlenmiş عل ب، موضوع ضمن باكيت  م 

135.  paniklenmiş مرعوب ،  َمْذع ور 

136.  pıhıtılaşmış تجل ِط، مثال: دم متخثر تخث ِر، م   م 

137.  pişirilmiş مطبوخ، مطهو 

138.  pişmemiş غيرناضج، نيئ 

139.  pişmiş مطبوخ، مطهو 

140.  planlanmış م خط ط له 

141.  saçılmış   ع بعثر، موز   م 

142.  saklanmış خبأ  مخفي، م 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

143.  sarılmış ملفوف، ملتف، منطوي، مطوي 

144.  sarmaşmış لتف، مصرور، ملفوف  م 

145.  satılmış باع  م 

146.  seçilmiş 
منتخب ،مختار ، منتقي ، مصطفي ، مجتبي ، 

 متميز

147.  sığınmış الجئ، ملتجئ 

148.  sınıflanmış ب، م صن ف بو   م 

149.  silinmiş محذوف، ممسوح 

150.  sindirilmiş َمْهض وم عن طريق جهاز الهضم 

151.  sinirlanmiş  ثار، عصبي المزاج، متوتر هتاج، ثائر، م   م 

152.  sinmiş َمْهض وم عن طريق جهاز الهضم 

153.  soyutlanmış ضيق األفق، ذو أفق محدود 

154.  susamış عطشان 

155.  süslenmiş زي ن، مرصوف  م 

156.  şımarmış غن ج دل ل، م   م 

157.  şımartılmış غن ج دل ل، م   م 

158.  şişmiş نتفخ م، م  تور ِ  م 

159.  tahrif edilmiş ف  م حر 

160.  takdir edilmiş قد ر، محتوم  م 

161.  tanınmış    معروف 

162.  tartılmamış غير موزون، لم يتم وزنه 

163.  tasarlanmış م صًمم 

164.  tasnif edilmiş   ب، م صن ف بو   م 

165.  taşlanmış لحجارة، رجيممرجوم او مرشوق با  

166.  tehir edilmiş ر ؤخ  ل، م  ؤج   م 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

167.  telif edilmiş ؤل ف كتابياً، مكتوب  م 

168.  terkedilmiş متروك، مهجور 

169.  tuzlanmış مل ح  م 

170.  türetilmiş  مشتق 

171.  ufalanmış فت ت، متفت ِت،مسحوق  م 

172.  umudu kırılmış يائس، يؤوس، م ستيئس 

173.  uzanmış عانَق مد د، ممتدم طًوق، محاط بـ، م  ، م   

174.  vadeilmiş حدد المدة  موعود، م 

175.  vakti belirlenmiş موقوت، مقرر، وقته مقرر وواضح 

176.  yakalanmış عتقَلم صاب بـمرض ما ، موبوء بوباء، ممسوك،م   

177.  yaldızlanmış ذه ب، مطلي أو مموه بالذهب  م 

178.  yanmış    محترق 

179.  yapılmış نتَج نش ،مصنوع، معمول، م   أمبني، م 

180.  yapışmış لتِصق  م 

181.  yasaklanmış ممنوع، محظور 

182.  yayılmış ممدود، مبسوط، منبسط، ممتد، منتشر 

183.  yazılmış مكتوب 

184.  yenilenmiş جد د  م 

185.  yenilmemiş لم ي هَزم، لم ي غلَب 

186.  yenilmiş مأكول، متآكل 

187.  yenilmiş مقهور، مغلوب ، مهزوم 

188.  yerleşmiş ستقر، ثابت  م 

189.  yetişmiş واصل، بالغ ، نائل ، كبير ، يانع ، ناضج ، كامل 

190.  yıkanmış  مغسول 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

191.  yıkılmış ر دم ِ رب، م   مهدوم،  مخ 

192.  yırtılmış     ق، مشقوق، أشعث، رث الثياب مز   م 

193.  yönelmiş ه إلى، قاصداً إلى توج ِ  م 

194.  yönlendirilmiş موجه 

195.  yuvarlanmış متدحرج، متشقلب، متزحلق 

196.  zehirlenmiş م، مسموم سم   م 

197.  zincirlenmiş جنزر، متسلسل سلسل بالسالسل، م   م 

muş / müş   

1.  adet olmuş معتاد، مألوف، دارج 

2.  boğulmuş مخنوق 

3.  bükülmüş   ملوي، منحني،معقوف 

4.  büyütülmüş  كب رة كب ر،مثال صورة م  مرات 4م   

5.  çifte kavrulmuş ر على الوجهين  مشوي وم حم 

6.  çürümüş خ، بالي، فاسد تفس ِ تعف ِن، م   م 

7.  dokunmuş حاك، منسوج  محبوك، م 

8.  doldurulmuş مليء، ممتلئ 

9.  dolmuş محشو 

10.  dondurulmuş ثل ج د، م  جم   م 

11.  donmuş د جم   متجمد، م 

12.  doymuş شبَع، شبعان  م 

13.    dökülmüş مصبوب، مسكوب، مسفوح 

14.  dövülmüş مدقوق   ،مجروش، مكسر تكسير ناعم  

15.  durmuş واقف، متوقف 

16.  dürülmüş مطوي، ملفوف 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

17.  gömülmüş   مدفون، مقبور، مطمور 

18.  görmüş  طل ع،خبير  شخص  م 

19.  görülmüş مرئي، مشاهد ، منظور 

20.  kabuğu soyulmuş   قش ر، مقشور  م 

21.  kahrolmuş مقهور، ملعون 

22.  kavrulmuş ر، م حم ر قد د، محمص، مقم   م 

23.  kaybolmuş ،ضائع، تائه مفقود  

24.  kokmuş ،عِفن، متعف ِنمعف ِن، فاسد  

25.  korkmuş مذعور، مرعوب، خائف 

26.  korunmuş مصون، محمي، محفوظ 

27.  kovulmuş بعَد، مثال: مطرود من العمل  مطرود، منبوذ، م 

28.  kurulunmuş جف ف  م 

29.  kuvulmuş مطرود 

30.  küsmüş م تجه ِ  عابس، م 

31.  okumuş    متعلم ،  قارئ 

32.  olmuş ضج، مستوينا  

33.  ölmüş مي ِت ، متوفي، هالك ، تالف  

34.  örtünmüş غط ى، مستور، م حج ب، مثال: امرأة محجبة  م 

35.  sıkı dokunmuş حاك، منسوج  محبوك، م 

36.  sokmuş َمْلد وغ ، َمْلس وع عن طريق حشرة 

37.  solmuş ذابلباهت، شاحب ،  

38.  soyulmuş ى عر  قش ر، مقشور، م   م 

39.  sökülmüş ،ك مفتوق تفك ِ خ، مقلوع، م  تفس ِ  م 

40.  süzülmüş  م صف ى 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

مع الشخص الثالث في اإلثبات والنفي إضافة إلى استخدامه اسم فاعل أو مفعول  :الواسع تصريف الفعل المضارع -3

 فهو صفة فعلية موصوفها نكرة دائماً:

akar yakıt   سائل  وقود güler yüz   ضاحك  وجه 

bilir kişi   خبير  شخص çalar saat   منبهساعة 

taşınır mal منقول  ل  ما atar damar   نابض  ِعرق 

okur kişi   قارئ  شخص döner sermaye   متداول  رأسمال 

koşan adam   راكض  رجل ağlayan çocuk  باك  طفل 

kaçan hırsız   هارب  لص gelen kadın  قادمةامرأة 

 
 وفي حالة نفي المضارع البسيط:

 

anlatılmaz bir sıkıntı   ال ت وصفأزمة kaçınılmaz bir soru   ال مفرمنهسؤال 

bulunmaz bir fırsat   ضفرصة  مستحيل  عمل   olmaz bir iş ال ت عو 

inanılmaz bir hikâyesi   دَ حكاية  أال تصدمقال ة  paslanmaz bir tava قال ت ص 

çıkmaz yol   غيَر نافذ   مغلق  طريق ، ses geçirmez madde  عازلة للصوتمادة 

 

 ters dönmüş مقلوب 

41.  tutulmuş عتقَل، ممسوك، م ؤجر  محجوز، م 

42.  unutulmuş َمنسي 

43.  uymuş م الئم، منسجم، متناغم، موافق، متوافق، مناسب 

44.  uyuşmuş سباتي 

45.  ürkmüş مذعور، مرعوب، خائف 

46.  yüzünü örtmüş   برقَع، م نق ب، م   غط ى الوجهم 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 لة اإليجابحا أمثلة -1

Binim için döner bir sandalye aldım.  ًاراً.اشتريت لي كرسيا  دو 

Bu surlar, geçilmez kaledir.   منيعة.هذه األسوار حصون 

Burada bir akar çeşme vardı.  كان هنا نبع.  جار 

Hep bilinir markalar tercih ediyorum.  المعروفة.أنا أفضل دائماً الماركات 

 

 حالة النفي أمثلة -2

Annem eve kırılmaz bardak aldı.  ًغير قابل للكسر.اشترت أمي للبيت كأسا 

Bu ayakkabılar, su geçirmez kumaştan 
yapılmış. 

نَع من قماش   غير نافذ للماء.هذا الحذاء ص 

Bu çıkmaz yoludur.   غير  نافذة.هذه طريق 

Bu formu tükenmez kalemle 
doldurunuz. 

 الناشف.الحبر امأل هذه االستمارة بقلم 

Bu su geçirmez bir saat.   الماء.ضد  هذه ساعة 

Bu tencere paslanmaz çelikten 
yapılmış. 

 ستيل.الستانلس هذه الطنجرة مصنوعة من 

Evimin dış duvarları ses geçirmezdir.  عازلة للصوت.جدران منزلي الخارجية 

Evimin pencerelerine için bir ışık 
geçirmez perde aldım. 

 .نافذة للضوء غيراشتريت  من أجل نوافذ منزلي ستارة 

Öldü ama arkasında silinmez izler 
bıraktı. 

 ال ي محى.مات ولكنه ترك خلفه أثراً 

Yenilmez savacılar bu  savaşta mağlup 
oldular. 

 في هذه الحرب. ال ي قهرونغ لَب الذين 

 

 كما ذكرنا سابقا  يمكن أن تنوب الصفة عن الموصوف وتقوم مقامه :

 

Kadir kıymet bilmezlere çok kızıyorum.  قدراً وال قيمة. ال يعرفونأغضب كثيراً من الذين 

Yenilmezler bu  savaşta mağlup 
oldular. 

 في هذه الحرب. ال ي قهرونغ لَب الذين 

 

 

https://www.seslisozluk.net/%C4%B1%C5%9F%C4%B1k-ge%C3%A7irmez-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%C4%B1%C5%9F%C4%B1k-ge%C3%A7irmez-nedir-ne-demek/
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  ar / er~صفات فعلية مشتقة من الحقة الزمن المضارع البسيط 
1.  akar متدفق، جاري 

2.  atar نابض، رامي ، راجم، مرسل 

3.  benzer مشابه، شبيه 

4.  bilir خبير، عالم 

5.  çalar عازف ، وتري 

6.  döner دائر، متداول 

7.  duyar 
حساس، رقيق الشعور، حسي، ذو حس، سريع 

 التقلب، بالغ الدقة، مرهف

8.  güler ضاحك، مبتسم 

9.  kaynar مغلي، فائر، مثال: زيت مغلي 

10.  okur قارئ 

11.  sever م حب لـ 

12.  taşınır منقول، محمول 

13.  yazar أديب، كاتب 

14.  yeter كاف، واف 

 maz / mezصفات فعلية مشتقة من الحقة النفي للزمن المضارع البسيط  

~maz 

1.  açıklanamaz اليمكن تفسيره أو تعليله 

2.  açılamaz ال ي مكن فتحه 

3.  açılmaz الي فتح 

4.  akıl almaz ه  العقل، اليقبله العقل  اليتصور 

5.  akmaz 
مستمر، واقف، منتصب، قائم، دائم، مستديم، 

 ثابت، ساري المفعول

6.  aldırmaz اليهتم بـ، اليبالي 

7.  anlaşılmaz تعاقد عليه ت فق أو م   غير م 

https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%2C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81%2C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A8%2C-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%2C-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%2C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%85%2C-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%2C-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84/
https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%2C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81%2C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A8%2C-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%2C-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%2C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%85%2C-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%2C-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84/
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8.  anlatılamaz اليمكن وصفه أو تفسيره 

9.  anlatılmaz اليوصف 

10.  aymaz    غافل 

11.  bulunmaz اليوجد، الي عو ض 

12.  çıkmaz غير نافذ، مغلق، مسدود 

13.  dayanılmaz ال ي حتمل، ال ي طاق 

14.  dondurmaz اليتجمد 

15.  doymaz نهم، شره، اليشبع 

16.  inanılamaz اليمكن تصديقه 

17.  inanılmaz الي ص دق 

18.  kaçınılmaz المفرمنه، المهرب منه 

19.  katlanılmaz صعب االحتمال،ال ي طاق 

20.  olamaz مستحيل 

21.  olmaz اليمكن، مستحيل 

22.  paslanmaz اليصدأ 

23.  sapmaz ملتزم، اليضل عن طريقه 

24.  sarsılmaz راسخ ،وطيد، ال يتزعزع 

25.  savunulamaz ال دعم له،ال يمكن الدفاع عنه 

26.  sıkılmaz ال يستحي ، ال يحتشم ، ال ي عصر ، ال يتضابق 

27.  solmaz لونه ثابت، اليبهت، اليذبل 

28.  şaşmaz 
دائم، صدوق، ال  Kمعصوم، سديد، ال يخطئ

تيخذل، ال يخفق، ال يخطئ، ثاب  

29.  tanımlanamaz اليمكن أن يوصف، يفوق الوصف 

30.  tartışılmaz 
بديهي، الي ناقش، ال يقبل الجدال،ال جدال فيه،

سل م بها  حقيقة م 

31.  taşınamaz اليمكن نقله 

https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%2C-%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%AF%2C-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%A6/
https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%2C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82%2C-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B0%D9%84%2C-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D9%82%2C-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%A6%2C-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%2C-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%B6%D8%A8%2C-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%B1/
https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%2C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82%2C-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B0%D9%84%2C-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D9%82%2C-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%A6%2C-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%2C-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%B6%D8%A8%2C-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%B1/
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32.  taşınmaz ثابت ، غير منقول 

33.  tutulmaz اليمكن اإلمساك بهمتهرب، مراوغ، متملص ، 

34.  tükenmez الينفذ، الي ستهلك، غير نافذ 

35.  ulaşılamaz حال، اليمكن الحصو  ل أو الوصول إليهم 

36.  ulaşılmaz ممتنع على، مستحيل المنال منه 

37.  unutulamaz اليمكن أن ي نسى 

38.  unutulmaz الي نسى 

39.  utanmaz اليخجلَوقِْح، عديم الخجل والحياء ،  

40.  uymaz 
، غير متوافق، غير كفؤ، غير مالئم، غير الئق

 غير مؤهل

41.  yanılmaz ال ي خطئ،معصوم عن الخطأ 

42.  yanmaz   اليحترق، ضد الحريق أو االشتعال 

43.  yıkılmaz متين، اليمكن تدميره 

44.  yorulmaz ال يكل ، ال يتعب 

~mez 

1.  affedilemez اليمكن غفرانه أو العفو عنه 

2.  affedilmez ال يغتفر، ال ي غفر، الي صفح عنه 

3.  anmaya değmez ال يستحق الذكر، ال يليق ذكره 

4.  beklenmez غير متوقع ،فجائي ،مفاجئ  

5.  benzemez غير متشابه، متفاوت ،متباين ،مختلف  

6.  bilinemez اليمكن معرفته، السبيل لمعرفته 

7.  bilinmez 
مجهول ، غير معلوم ، غير مؤكد ، مبهم ، 

  غامض

8.  bitmez غير منته، الينتهي،ال يفنى 

9.  bölünamez اليمكن تجزئته أو تقسيمه 

https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A8%2C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%BA%2C-%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%B5/
https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%2C-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%82/
https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%2C-%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D9%8A%2C-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9/
https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%2C-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86%2C-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87%2C-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA/
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10.  bölünmez اليتجزأ 

11.  buhar geçirmez مرور البخارمانع ل  

12.  bükülmez ال يلتوي 

13.  çekemez اليمكن سحبه أو جره 

14.  çözülmez ال ي حل، ال ينحل 

15.  değişemez اليمكن أن يتغير أو يتبدل 

16.  değişmez ثابت، اليتغير ، اليتبدل 

17.  değiştirilemez 
اليمكن تغييره أو تبديله، الرجوع فيه،غير قابل 

 للنقض

18.  düzelmez أمل في إصالحهال يمكن إصالحه،ال  

19.  düzeltilemez ر اإلصالح يمكن أن ال  ي عوض، متعذ ِ

20.  eğilemez اليمكن حنيه 

21.  eğilmez الينحني 

22.  elektrik geçirmez ضد الكهرباء أو التكهرب، عازل للكهرباء 

23.  erişilmez صعب المنال، صعب الوصول إليه 

24.  gaz geçirmez ب الغاز  مانع لتسرُّ

25.  geçirmez 
اليمكن  اليسمح بالنفاذية أو التمرير،، مانع 

 تمريره أو تجاوزه، غير نافذ، كتيم، م حَكم

26.  görünmez تستحيل رؤيته، ال ي شاهد، ال ي رى 

27.  güneş geçirmez مانع لدخول الشمس 

28.  hava geçirmez مانع لدخول الهواء 

29.  ışık geçirmez غير نافذة للضوء، معتم 

30.  kontrol edilemez ال يمكن التحكُّم فيه، ال يمكن ضبطه 

31.  nem geçirmez مانع للرطوبة 

32.  ölçülmez ير محدوداليمكن قياسه أو مقايسته، غ  

33.  rutubet geçirmez مانع للرطوبة 

https://www.seslisozluk.net/%C4%B1%C5%9F%C4%B1k-ge%C3%A7irmez-nedir-ne-demek/
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 مع الشخص الثالث في اإلثبات والنفي: تصريف الفعل في الزمن المستقبل: -4
 

içecek su   للشربماء oturacak yer   للجلوسمكان 

gelecek zaman  ادم، المستقبلالقالزمن söylenecek söz   سي قالكالم 

olmayacak iş   مستحيلعمل verilecek parası   ست عطىنقود 

 okunacak kitap   للقراءةكتاب yapılacak iş   ذسي نف  عمل 

beğenilecek yer  الذي سي عِجبالمكان giyecek elbise 
 الذي سي لبَسالثوب 

 للباسثوب 

okunacak kitap الذي سي قرأتاب الك yiyecek yemek 
 الذي سي ؤكلالطعام 

 لألكلطعام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.  ses geçirmez عازل للصوت 

35.  su geçirmez عازل للماء 

36.  şüphe götürmez ال ريب فيه، غير مرتاب فيه، ال خالف فيه 

37.  tahammül edilmez صعب االحتمال، الي طاق 

38.  toz geçirmez مانع لتسرب الغبار 

39.  tükenmez  نافذالينفذ، الي ستهلك، غير  

40.  yenilmez اليؤكل، غير قابل لألكل 

41.  yenmez اليؤكل، غير قابل لألكل، غير صالح لألكل 

42.  yetmez غير كاف، غير واف 
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 أمثلة

Bugün yapılacak işler nedir?  اليوم؟التي ست نجز ماهي األعمال 

İstanbul'da gezilecek yerler çok var.  للتجول.يوجد في إسطنبول أماكن كثيرة 

 

 ğيصبح  kحق فإن  حرف وعندما نضيف الحقة الملكية إلى هذه اللوا

 

 حالة اإليجاب أمثلة -1

Benim uyuyacağım oda hangisi?  فيها؟ سأنام الذيأي الغرفة 

Çalışacağın ofis işte burası.  فيه. ستعمل الذيهذا هو المكتب 

Dinleyeceğimiz müzikler bu CD'de.  في هذا القرص ) سي دي( سنسمعها التياألغاني 

Evleneceği adamı çok iyi tanımalı.  جيداً. ستتزوجه الذييجب أن تعرف الرجل 

İçeceğiniz meşrubatı  buzdolabında koyun.  ةفي الثالج ستشربونها التيضعوا المشروبات 

Kalacağım otel nerede?  الذي سأقيم فيه؟أين الفندق 

Konya'da dolaşacağımız mekânları 
listeledim. ل التي صن فت  األماكن  بها في قونيا. سنتجو 

 أمثلة حالة النفي -2

Parayı ödemeyecek komşuları şikâyet 
edeceğim. 

 من الجيران.لن يدفع النقود سأشكو ًمن 

Pikniği gitmeyecek öğrenciler kütüphaneye 
gitti. 

إلى النزهة ذهبوا إل لن يذهبوا الطالب الذين 
 المكتبة.

Yüzmeyecekler uzak dursunlar.  فليقفوا بعيداً.لن يسبحوا الذين 

 
ً المصدر المخفف -5  مثال: : كثيراً ما ي ستخدم صفة بذاته، مع كونه اسم مفعول أيضا
 

basma kitap   مطبوع كتاب sıkma portakal   معصور  برتقال 

dolma biber   محشية  فليفلة takma isim   لقب  أو مستعار اسم 
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kesme şeker  والبقسكر uzun konuşma   طويلة  محادثة 

oturma odası   جلوس  غرفة yazma kitap   مخطوط  كتاب 

asma köprü  عل قجسر  إنارةجهاز  aydınlatma cihaz م 

sarma kağıt   ملفوفورق kıyma et  مفروملحم 

dinlenme salon  لالستراحةصالون  zincirleme sayılar  متسلسلةأرقام 

 

 : حيث يصف االسم الذي يليه:فاعل يُعدُّ من الصفات الفعليةاسم ال -6
 

 أمثلة

Akşam yemeğine geleni tanır mısınız? إلى العشاء؟ القادم هل تعرف الشخص 

Anne uyuyan bebeğini yatağına götürdü.  إلى سريره. النائماألم أخذت طفلها 

Bana ümit veren babamdır.   دي.األمل لي هو وال مانح 

Beklemeyen bir kaza oldu.   غير متوقع.حدَث حادث 

Biten pili saatten çıktım.  من الساعة. المنتهيةأخرجت  البطارية 

Bu ağlayan çocuk kimin?  ؟الباكيلمن هذا الطفل 

Bu okulu inşa eden kimdir?  َهذه المدرسة؟ باني هو نْ م 

Bursa’ya giden otobüsle gitmiş.  َإلى بورصة. الذاهب   باصبال ذهب 

Çalışmayan öğrenciler sınavda başarısız 
olmuş. 

 في االمتحان. يدرسوا لمرسب الطالب الذين 

Etler yemeyen insanlar her zaman sakindir.  اللحوم دائماً هادئون. يأكلون الالناس الذين 

Evini satan adam döndü.   لمنزله. البائع  عاَد الرجل 

Geçen otobüs kaç numaraydı?  الذي مر؟كم كان رقم الباص 

Orada sabahtan beri bekleyen adam var.  منذ الصباح. منتظريوجد هناك رجل 
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Oturan adam ansızın kalktı.  الجالسفجأة نهض الرجل. 

Yere düşen kalemi aldım.  على األرض الساقطِ أخذت  القلَم 

Yolu soran kaybolmaz.   عن الطريِق ال يضيع. السائل 

 
 كما ذكرنا سابقا  يمكن أن تنوب الصفة عن الموصوف وتقوم مقامه :

 

 أمثلة

Akşam yemeğine geleni tanır mısınız? إلى العشاء؟ القادم هل تعرف الشخص 

Bana ümit veren babamdır.   األمل لي هو والدي. مانح 

Çayı şurada oturan ver. هناك. للجالساي أعِط الش 

Hemen gideni geri çağrın.  لكي يعود. الذاهبنادوا فوراً على 

Şimdi varanlar elini kaldırsınlar. اآلن فليرفعوا يدهم؟ الذين وصلوا 

Tatile gidenler pasaportlarını göstersinler. إلى العطلة فليظهروا جوازات سفرهم. الذاهبون 

 

لفاعل في حالة اإليجابأسماء ا صفات مشتقة من  
~ an 

45.  açan الفاتح 

46.  ağlayan الباكي 

47.  akan الجاري، المتدفق 

48.  alan األخذ 

49.  aldatan المخادع ، المحتال، المراوغ 

50.  alışveriş yapan المتسوق 

51.  anlatan ر فَس ِ  الم 

52.  anlayan   ط لع، الم م ،دركالم  فه ِ الم   
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

53.  arayan مفتش، باحث، متصل 

54.  atlayan لواثب، القافزا  

55.  ayakta duran الواقف على قدميه 

56.  ayrılan مغادر، تارك 

57.  bağıran الصائح، الصارخ 

58.  bağışlayan المتبرع، المساهم، الغفور 

59.  bağlayan الرابط، الملزم 

60.  bakan شاهد  الناظر، الم 

61.  başlayan البادئ، المستهل 

62.  batan غارق، غريق 

63.  bırakan لهاجرالتارك، المغادر، ا  

64.  borç alan المستقرض، اآلخذ للقرض 

65.  bozan ،ل المفسخ، المبطل، المفسد عط ِ الم   

66.  bulan الواجد 

67.  buluşan المالقي، ملتقي 

68.  ceza alan م غر  عاقَب، الم   الم 

69.  çalışan العامل 

70.  ders çalışan الدارس لدروسه 

71.  duran الواقف 

72.  hata yapan المخطئ، المرتكب للخطأ 

73.  kaçan الهارب، الفار 

74.  kalan الباقي 

75.  kıran ر  كاسر، حاطم،مكس ِ

76.  kaçıran ب هر ِ  م 
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77.  kalkan الناهضالمنطلق، المستيقظ ،  

78.  karşılayan المقابل، المواجه 

79.  kazanan الرابح، الكاسب 

80.  kızan الغاضب 

81.  koşan الراكض 

82.  olan ...الذي 

83.  oturan الجالس، المقيم 

84.  oynayan الالعب 

85.  saklayan خافي، مخبئ 

86.  soran للسؤال السائل  

87.  soruşturan محقق، مستنطق في محكمة 

88.  uçan الطائر 

89.  ulaşan الواصل 

90.  uyanan  ِظالموق  

91.  varan الواصل 

92.  vuran الضارب 

93.  yazan )الكاتب )الذي يكتب 

~ en 

94.  acele eden المستعجل، المسرع 

95.  alay eden المستهزئ، الساخر 

96.  ameliyat eden المجري للعملية، منفذ العملية 

97.  bekleyen تَوق ِع نتَِظر، الم   الم 

98.  bilen العاِلم 

99.  binen الراكب 
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100.  biten الناهي 

101.  borç veren قرض، المانح للقرض  الم 

102.  bölen القاسم ، المجزئ 

103.  ceza veren رم غ ِ  المعاقِب، الم 

104.  davet eden صاحب الدعوة ،الداعي إلى حفل أو مناسبة  

105.  dinleyen السامع 

106.  dinlenen المستريح، المسترخي 

107.  firar eden الفار، الهارب 

108.  dönen العائد، الدائر 

109.  düşen الساقط 

110.  eden الفاعل 

111.  geçen المار، العابر 

112.  geçiren العابرالداخل، المتجاوز ،  

113.  gelen القادم، الواصل 

114.  gelişen متطور، نامي 

115.  gerçekleştiren  ، المحققالمنفذ  

116.  getiren الحاصل على، الجالب 

117.  gezdiren ه نز ِ ل، الم  ِ جو   الم 

118.  giden الذاهب، المغادر 

119.  giren الداخل، الوارد 

120.  gizleyen المخبئ، الخافي، الكاتم 

121.  göçen المهاجر 

122.  gönderen المرسل 

123.  gören الناظرالمشاهد، الذي يرى ،  
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124.  gösteren الكاشف، الم ظِهر 

125.  gülen احكالض  

126.  hedefleyen الهادفة 

127.  icat eden المخترع، الموجد، المبتكر 

128.  içen الشارب 

129.  inceleyen مدقق، فاحص، محقق 

130.  izleyen المشاِهد 

131.  ithal eden المستورد 

132.  iharcat eden ر  ال مصد ِ

133.  ödeyen د سد ِ  الدافع، الم 

134.  ölen الراحل 

135.  üretilen نتَج  م 

136.  veren العاطي 

137.  yiyen كلاآل  

138.  yürüyen الماشي، السائر 

139.  ziyaret eden الزائر 

أسماء الفاعل في حالة النفي صفات مشتقة من  
~ mayan 

1.  almayan غير آخذ، غير شاري 

2.  anlamayan   دِرك غير طًّلع أو الم  م   

3.  başlamayan   بادئ غير  

4.  durmayan   واقفغير  

5.  okumayan   قارئ غير  
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6.  olmayan غير كائن 

7.  oturmayan غير مقيم، غير جالس 

8.  uyunmayan غير نائم 

9.  yapılmayan نف ذ  غير معمول، غير م 

10.  yazmayan   يكتب(الكاتب )الذي  غير  

~ meyen 

11.  alay etmeyen غير مستهزئ، غير ساخر 

12.  alkol içmeyen الذي اليشرب الكحول 

13.  beklemeyen   نتَظر، غير   غير تَوق ع م  م   

14.  bitirmeyen  ناهي، الذي الينهيغير  

15.  davet etmeyen   داعي غير  

16.  dinlemeyan غير سامع أو متنصت 

17.  dinlenmeyen غير مستجم أو غير مستريح 

18.  etmeyen   فاعل غير  

19.  geçmeyen   مار ِ  غير  

20.  gelmeyen   قادم غير  

21.  gitmeyen   مغادر ، غير  ذاهبِ  غير  

22.  görmeyen   شاهد، الذي ال يرىم   غير  

23.  gülmeyen غير مبتسم، غير ضاحك 

24.  içmeyen غير شارب، اليشرب 

25.  izlemeyen غير متفرج، غير متابع 

26.  okumayan   قارئ غير  

27.  sevmeyen ال يحب 

28.  seyahat etmeyen غير مسافر 
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29.  yemeyen غير آكل، اليأكل 

30.  yürümeyen   سائر ماشي، غير   غير  

الة اإليجابح –أسماء الفاعل مع فعل االستطاعة  صفات مشتقة من  

1.  anlayabilen قادرعلى الفهم 

2.  atlayabilen قادرعلى القفز 

3.  ayakta durabilen قادرعلى الوقوف على قدميه 

4.  başarabilen قادرعلى النجاح أو التفوق 

5.  çalışabilen قادرعلى العمل 
6.  ders çalışabilen قادرعلى الدراسة 

7.  dönebilen قادر على الدوران أو العودة 

8.  düşünebilen قادرعلى التفكير 

9.  gelebilen قادرعلى القدوم 
10.  gidebilen قادرعلى الذهاب 

11.  kalkabilen قادرعلى النهوض 

12.  koşabilen قادرعلى الركض 

13.  konuşabilen قادر على التحدُّث 

14.  kullanabilen قادرعلى استخدام أو استعمال 

15.  oynayabilen قادرعلى اللعب 

16.  söyleyebilen على الكالمقادر  

17.  uyuyabilen قادرعلى النوم 

18.  yazabilen قادرعلى الكتابة 

19.  yiyebilen قادرعلى الطعام 

20.  yürüyebilen المشي أو السير قادرعلى  
21.  yüzebilen قادرعلى السباحة 
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أسماء الفاعل مع فعل االستطاعة في حالة النفي فات مشتقة منص  

1.  alamayan غير قادرعلى األخذ او الشراء 

2.  anlaşılamayan غير قادر على التفاهم أو التعايش 

3.  anlayamayan غير قادر على الفهم 

4.  atlayamayan غير قادر على القفز أو الوثب 

5.  başaramayan غير قابل على التفوق أو النجاح 

6.  çalışamayan  غير قادر على العمل  
7.  ders çalışamayan غير قادر على الدراسة 

8.  dönemeyen ر قادر على اللف أو الدوران أو العودةغي  

9.  duramayan غير قادر على الوقوف 

10.  düşünemeyen غير قادر على التفكير 

11.  evlenemeyen غير قادر على الزواج 

12.  gelemeyan غير قادر على المجيء أو القدوم 

13.  gidemeyen غير قادر على الذهاب 

14.  göremeyen غير قادر على الرؤية 

15.  işitemeyen غير قادر على السمع 

16.  kalkamayan غير قادر على النهوض 

17.  konuşamayan غير قادر على التحدُّث 

18.  kullanamayan غير قادم على استخدام 

19.  nefes alamayan غير قادر على التنفس 

20.  okuyamayan غير قادر على القراءة 

21.  oturamayan غير قادر على الجلوس 

22.  oynayamayan  اللعبغير قادر على  

23.  söyleyemeyen غير قادر على الكالم 
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 :  ويصف ما بعده من أسماء مثال:اسم المفعول أيضا  يُعدُّ من الصفات الفعلية -7

 

Ciltten yapılan bir ayakkabı aldım.  اشتريت  حذاًء ً  من الجلد. مصنوعا

Polis hırsızda çalınan eşyalarını bulmuş.  عند الل ص. المسروقةالشرطة وجدت األشياء 

Sevilen insanlar her zaman mutlulardır.  دائماً هم سعداء. المحبوبينالناس 

Verilen paraları fakırlara çok azdır.  عطاةاألموال  للفقراء قليلة جداً. الم 

 

24.  süremeyen غير قادر على قيادة المركبات 

25.  uyuyamayan غير قادر على النوم 

26.  veremeyen غير قادر على العطاء 

27.  yazamayan غير قادر على الكتابة 

28.  yiyemeyen غير قادر على األكل 

29.  yürüyemeyen قادر على المشي أو السير غير  

30.  yüzemeyen غير قادرعلى السباحة 

أسماء المفعول في حالة اإليجاب ة منشتقَّ مُ الصفات بعض ال  
~an 

1.  açılan المفتوح 

2.  ağlanan بكى  الم 

3.  alınan الم شترىمأخوذال ،  

4.  anlaşılan المفهوم 

5.  anlatılan   المذكورالمشروح، المفس ر ،  

6.  aranan المبحوث عنه، الم تصل به 

7.  atılan المقذوفمرميال ،  

8.  bağlanan المربوط 

9.  bakılan المنظور، المشاَهد 
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10.  başlanan المبدوء به 

11.  bırakılan المتروك، المهجور 

12.  bozulan عط ل  الم 

13.  bulunan الموجود 

14.  çalınan معزوفالمسروق، ال  

15.  durulan الموقوف 

16.  hata yapılan رتَكب  الخطأ الم 

17.  kalınan   يبقتالم  

18.  kalkılan وقَظالمنهوض ، الم   

19.  karşılanan واجه قابَل، الم   الم 

20.  kazanılan كتسب  الم 

21.  kırılan المكسور 

22.  kızılan المغضوب 

23.  okunan مقروءال  

24.  olunan الذي 

25.  oynanan مث ل  الملعوب، الم 

26.  saklanan ن خز  خبأ، الم   الم 

27.  sorulan مسؤولال  

28.  tasarlanan   م صًمم 

29.  taşınan منقول، محمول 

30.  tıkanan حتِقن زدِحم، مسدود ،م  كتَظ، مخنوق، م   م 

31.  uçulan طي ر  الم 

32.  ulaşılan وَصل  الم 

33.  unutulan منسيال  

34.  uyanılan الموقَظ 

35.  uygulanan  تطبيقي، عملي، إجرائي 

36.  vurulan المضروب 
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37.  yapılan المصنوع، المعمول 

38.  yayılan المنتشر، السائد، الشائع 

39.  yayınlanan )..صادر ) كتاب أو قرار 

40.  yazılan المكتوب 

41.  yuvarlanan  متدحرج، متشقلب، متزحلق 

~ en 

42.  beklenen نتَظر توق عالم  ، الم   

43.  bilinen مالمعلو  

44.  bilmenen مجهولال  

45.  binilen المركوب 

46.  bitirilen نهى  الم 

47.  büyüklenen ترف ِع تكب ِر، متباه،متغطرس،مزهو، م   م 

48.  davet edilen مدعوال  

49.  denenen ب، ال َجر  ختَبَرالم  م   

50.  dinlenen المسموع 

51.  dönülen دار عاد، الم   الم 

52.  düşülen   المتساقطسقطالم ،  

53.  edilen المفعول 

54.  eklenen الم ضاف 

55.  emredilen مأمورال  

56.  etkilenen تأث ِر بـ  م 

57.  ezilen مهروسال  

58.  geçirilen قَحم دَخل، الم  ، المعبورالم   

59.  gelinen الذي ي ؤتى أو تأتي إليه 

60.  getirilen المجلوب 

61.  gidilen ت بع  الم 

62.  gizlenen المكتوم، المخبأ، الموارى 
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63.  gönderelen رَسل إليه  الم 

64.  görülen   دشاهَ المنظور، الم  

65.  gülünen الم ضَحك 

66.  icat edilen بتََكر ختَرع، الم   الم 

67.  içilen المشروب 

68.  inşa edilen شي دال ،مبنيال م   

69.  istenen المرغوبمطلوبال مراد،ال ،  

70.  izlenen شاَهد  الم 

71.  mutlu görenen   بشوش، ذو وجه ضاحك، ذو وجه مبتسم 

72.  müjdelenen   بَش  رم 

73.  ödenen َسد د  المدفوع، الم 

74.  öldürülen مقتولال  

75.  ölünen   توف ىالم   

76.  örtülen غط ى،ال مستورال م   

77.  silinen  محذوف، ممسوح  

78.  üflenen منفوخال  

79.  verilen الممنوخ، الموهوبالم عطى ،  

80.  yenen المأكول 

81.  yürünen سي ر ،الذي ي سي ر أو ي مشى الم   

أسماء المفعول في حالة النفي ة منشتقَّ مُ الصفات بعض ال  

~mayan 

1.  açılmayan غير مفتوح 

2.  ağır duyulmayan لمبدون شعور باأل  

3.  akılmayan غير مسكوب، غير مصبوب 

4.  alınmayan غير مأخوذ، غير م شترى 

https://www.seslisozluk.net/silinen-dosyalar-nedir-ne-demek/
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5.  alışılmayan عتاد عليه  غير م 

6.  anlaşılamayan غير قادر على التفاهم أو التعايش 

7.  anlaşılmayan غير مفهوم، غير متعاقد عليه 

8.  anlatılmayan فس ر  غير مشروح، غير م 

9.  asılmayan عل ق، غير دل ى، غير مشنوق غير م  م   

10.  ayarlanmayan عاير، غير مضبوط  غير م 

11.  aydınlanmayan ر نو   غير م ضاء، غير م 

12.  basılmayan داس  غير مضغوط، غير م 

13.  başlanmayan باشر به، غير مبدوء به  غير م 

14.  bırakılmayan غير متروك، عير مهجور 

15.  boyanmayan غير مدهون، غير مصبوغ 

16.  bulunmayan تغي ِب، متخلف عنغ ير موجود، غائب، م   

17.  dokunulmayan غير ملموس 

18.  kazanılmayan م كتسبغير  

19.  kiralınmayan ر ؤج   عير م 

20.  koyulmayan غير موضوع، غير مصبوب أو مسفوح 

21.  okunmayan غير مقروء 

22.  satlımayan غير مباع 

23.  sorulmayan غير مسؤول 

24.  tanınmayan غير معروف 

25.  unutulmayan منسي غير  

26.  yapılmayan نف ذ  غير معمول، غير م 

27.  yazılmayan غير مكتوب 
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~meyen 

28.  arzu edilmeyen غير مرغوب فيه 

29.  arzu edilmeyen غير مرغوب فيه 

30.  beğenilmeyen عجب  به  غير م 

31.  beklenmeyen نتَظر  غير م 

32.  bilinmeyen غير معلوم 

33.  binilmeyen غير مركوب 

34.  bitilmeyen نتهى  غير منهي، غير م 

35.  çözülmeyen ذاب، غير محلول  غير م 

36.  görülmeyen غير مرئي، غير منظور 

37.  içilmeyen غير مشروب 

38.  istenmeyen غير مرغوب، غير مطلوب 

39.  izin verilmeyen غير مسموح، غير مرخص له 

40.  izlenmeyen تابع  غير مشاهد، غير م 

41.  ödenmeyen غير مدفوع 

42.  öldürülmeyen غير مقتول 

43.  yenmeyen غير مأكول 
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احلال يف الصفات -4   
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هناك أيضاً بعض اللواحق والعبارات التي تأتي من األفعال والصفات لكي تصف حال الفعل عند وقوعه كما في اللغة 

 العربية ومن هذه اللواحق والعبارات:

 

 

 

 

وهي تعبر عن الحال.  " وعا مان "في حال إضافتها للصفات تصبح بمعنىهذه الالحقة لها استخدامات عديدة ،هنا 

 وهي تتبع قواعد األحرف الصوتية:

 e / i / ö / ü a / ı / o / u آخر حرف صوتي في الكلمة

 ce ca المهنالحقة 

 الالحقة بعد األحرف الصامتة الشديدة
f / s / t / k / ç / ş / h / p 

çe ça 

 

 أمثلة
 بطمع بشراهة، aç gözlülük aç gözlülükçe طَمعْ 

 بصراحة açık açıkça صريح

 بشكل عائلي aile ailece عائلة

 بشكل كبير büyük büyükçe كبير

 بدقة dikkatli dikkatlice دقيق، منتبه

د dost dostça صديق ودود ِ  بو 

 بعداوة düşman düşmanca عدو

 بشكل جيد iyi iyice جيد

 ، بغضببغيظ kızgın kızgınca مغتاظ، غاضب

 بسهولة kolay kolayca سهل

 بلطف nazik nazikçe لطيف

 بحرية özgür özgürce حر

 بفارغ الصبر sabırsız sabırsızca عديم الصبر

 بحرية serbest serbestçe حر

الالحقة اشتقاق الصفات احلالية باستخدام -ca / ce/ ça / çe ( 1)~ نوعاا ما     
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 بصمت بهدوء، sessiz sessizce صامت، هادئ

 بشقاوة yaramaz yaramazca شقي من الشقاوة

 

 أمثلة

تامة.بصراحة تحدثت  مع والدي   Babamla tam açıkça konuştum. 

بود.نعيش  أنا وأصدقائي   Ben ve arkadaşımla dostça yaşarız. 

بدقةأنهيت عملي   Benim işimi dikkatlice bitirdim. 

بسهولةحللت  هذه المسألة   Bu meseleyi kolayca çözdüm. 

بشكل كبير.تشاجرنا أنا وزوجتي   Eşimle büyükçe bir kavga ettik. 

بخفية.للصوص خرجوا ا   Hırsızlar gizlice çıktılar. 

َف  بشكل الئق.تصر   Güzelce davrandı. 

.يأنك ال تحبن بشكل جيدأنا أعلم   İyice bilirim ki sen beni sevmiyorsun. 

بشراهة.هو يجمع  المال   O aç gözlülükçe para topluyor. 

بغضب.صرَخ   O kızgınca bağırdı. 

بهدوء. انتظروا هنا  Burada sessizce bekleyiniz. 

من سريره. ببطءنهَض   Yatağından yavaşça kalktı. 

بشكل عائلي.نذهب  إلى الحديقة   Ailece parka gideriz. 

 

 مثال: ويمكن أن تشير إلى نوع من أنواع المفاضلة بين صفتين

 

mal malca  ilim ilimce 

miktar miktarca nüfus nüfusça 

 

لةأمث  

 .Ali servetçe zengindir علي  أغنى ماالً، أكثر ثروة ) من ناحية الثروة(

 .Babam amcamdan yaşça büyüktür والدي أكبر سناً من عمي ) من حيث العمر(

 .Bu öğrenci ilimce zayıftır هذا الطالب  ضعيف  علمياً، )من حيث العلم(
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 ca / ce / ça / çe~صفات مشتقة بإضافة الالحقة  

1.  acemice بال براعة، بال مهارة 

2.  açıkça بصراحة، بوضوح 

3.  ahlaksızca بشكل ال أخالقي 

4.  ahmakça بحماقة، بغباء 

5.  ailece بشكل عائلي 

6.  akıllıca بتعقل، بحكمة، بعقالنية 

7.  akılsızca بال تعقل، بغير حكمة 

8.  alçakça بدناءة، بخيانة 

9.  amansızca بال شفقةبال رحمة ، 

10.  ardınca  َتلو، إثر 

11.  arkadaşça بود، بإخالص 

12.  arsızca بخبث، بقلة أدب، بال حياء وال خجل، بوقاحة 

13.  basitçe ببساطة، بشكل بسيط 

14.  başlıca بصفة رئيسية 

15.  bencilce بأنانية 

16.  beraberce معاً، مع بعض 

17.  bilgece بحكمة 

18.  bolca بوفرة، بسخاء، بكثرة، بدون تقتير 

19.  budalaca ببالهة 

20.  canavarca بوحشية، بدون رحمة 

21.  cesurca بشجاعة 

22.  cömertçe بكرم، بسخاء 

23.  çabukça بعجلة، بسرعة 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

24.  çılgınca بجنونجنوني، مثل المجنون ، 

25.  çirkefçe بسفاهة 

26.  çirkince بقباحة 

27.  çokça بكثرة، بسعة، بوفرة 

28.  delice بجنون 

29.  doğruca قيم، بشكل مباشرباستقامة، باتجاه مست 

30.  dostça بود، بألفة 

31.  düşüncesizce بال حيطة 

32.  edepsizce بوقاحة، بقلة أدب 

33.  erkekçe برجولة، بشهامة 

34.  fazlaca ،ًللغاية جدا 

35.  gaddarca بوحشية، ببطء 

36.  gereğince وفقاً لـ 

37.  gittikçe مع مرور الوقت، على مر الزمان 

38.  gizlice  ًسراً، في السر، ِخفية 

39.  gönülsüzce كره  على كراهية، على مضض، بشكل م 

40.  habersizce على حين غرة، دون إبالغ مسبق 

41.  hafifçe  ً  بخفة، خفيفا

42.  haince بخيانة 

43.  haksızca بال حق، بظلم 

44.  insafsızca بال رحمة، بال شفقة، بوحشية 

45.  irice ضخم إلى حد ما 

46.  kabaca ،بفظاظة، بجلف بخشونة 

47.  kibarca بأدب، برفق رقة،بلطف، ب 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

48.  kolayca بسهولة 

49.  kolayca بسهولة، ببساطة 

50.  korkakça بجبن، على صورة تليق بالجبناء 

51.  korkusuzca بدون خوف، بشجاعة 

52.  küstahça بوقاحة، بصورة وقحة 

53.  saygısızca بوقاحة 

54.  sebepsizce من دون سبب وجيه 

55.  serbestçe بحرية 

56.  seyrekçe نادراً، بشكل نادر 

57.  sıkıca بإحكام 

58.  sıkça  ًبشكل متقارب، مراراً وتكرارا 

59.  soğukça بارد قليالً، بارد نوعاً ما 

60.  sorumsuzca بال مسؤولية، بتهور 

61.  şaşkınca بدهشة، بحيرة، بذهول 

62.  şeytanca شيطاني، بشكل شيطاني 

63.  şuursuzca من دون وعي أو إدراك 

64.  tedbirsizce حتياطبدون َحذر، من غير تدبير أو ا 

65.  teklifsizce بال تكليف، بدون شكليات 

66.  tembelce ،ؤبتباط بكَسل 

67.  terbiyesizce بوقاحة، على هيئة غير مهذ بة، مع قلة تربية 

68.  titizce بدقة، باهتمام، بعناية 

69.  ustaca بمهارة، بخبرة 

70.  utanmazca بوقاحة، من غير خجل 

71.  vahşice بوحشية 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72.  vicdansızca ،ر وجدان أو ضميرمن غي بوحشية 

73.  yalnızca لوحده، بمفرده 

74.  yavaşça على مهل، رويداً رويداً، ببطء 

75.  yeterince بقدر كاف، بما فيه الكفاية 

76.  yiğitçe بشهامة 

77.  yumuşakça بلين، بلطف، بطراوة، بنعومة 

78.  zalimce بظلم، بتعسُّف 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

 

 

 وتستخدم بكثرة وهي تتصل مع كثير من األسماء والصفات لتصف حال الفعل عند وقوعه هذه األداة شائعة االستعمال

 بشكل نهائي belli olarak nihai olarak بشكل واضح وظاهر

 بشكل عادي ciddi olarak normal olarak بشكل جدي

 شهري شهرياً، بشكل devamlı olarak aylık olarak بشكل دائم أو مستمر

 

Bu gömleği hediye olarak aldım. 

 .كهدية يت  هذا القميصاشتر

masa olarak. Bu  

 هذه الطاولة. مثل

Ben bir kadın olarak. Kadın haklarını savunuyorum. 

 المرأة. حقوق عن أدافع )بصفتي امرأة(كامرأة  كوني أنا

Ben bir yazar olarak her şeyi okuyorum. 

 شيء. كل اقرأ فأنا اتبك أنا كوني

Ben bir öğretmen olarak elimden gelenin en iyisini yapacağım ve sizin başarılı 

olmanız için. 

 لتنجحوا )لتكونوا من الناجحين(. بيدي ما سأفعل فإني كمعلم كوني )بصفتي(

Fatma hala bir öğretmen olarak hep sorularımıza cevap veriyor. 

 أسئلتنا. كل على تجيب فهي معلمة فاطمة الخالة كون

Tam olarak nereye gidiyoruz? 

 إلى أين نحن ذاهبون؟بالضبط 

Ben bir inşaat mühendis olarak bu apartman yakında çökecek diyorum.   

 أقول بأن هذا البناء سينهار قريباً. إنشائي بصفتي مهندس

 

olarak / as -  like / مثل، كـ .. 2-   
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 olarakجدول يبين فيه بعض العبارات المشتقة من الالحقة 

1.  abartısız olarak مبالغاً به 

2.  acı olarak ،بطريقة مؤلمة مؤثرة 

3.  açık olarak ،على نحو جلي بوضوح 

4.  ahenksiz olarak  غير متناسق مع،غير منسجم  جزئياً،مفتوح 

5.  aleni olarak المكشوف ىعالنية، عل 

6.  alfabetik olarak  ً  وفقا للترتيب األبجدي أبجديا

7.  alışkanlık olarak بصورة روتينية 

8.  alternatif olarak ،بصورة بديلة ذلك 

9.  aracısız olarak بشكل مباشر 

10.  aralıklı olarak على نحو متقطع، من آن آلخر، بشكل متقطع 

11.  aralıksız olarak ،انقطاعبغير  باستمرار  

12.  asıl olarak بشكل أساسي أو أصلي 

13.  aşamalı olarak  ً  بشكل تدريجي، بالتدريج، تدريجياً، شيئاً فشيئا

14.  avutma olarak ،مسل   مواس، معز 

15.  aylık olarak شهرياً، بشكل شهري 

16.  ayrı olarak منفصالً، بشكل منفصل، منفرداً، على انفراد 

17.  ayrıntı olarak  بالتفصيل 

18.  az olarak  ً  جزئيا

19.  bakışık olarak  ًمتناظرا 

20.  başa baş  olarak بشكل متقابل، وجهاً لوجه 

21.  başı önde  olarak ،ع تردد  بشكل متسر ِ

22.  başlangıç olarak بشكل تمهيدي، أولي 

23.  belirsiz olarak ،بغموضإلى،  محدد 

https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%AD%2C-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%AC%D9%84%D9%8A%2C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF%2C-%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%A7-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A%D8%A7%2C-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%B9%2C-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%82-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%81%D9%82%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%B9-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%B9%2C-%D9%85%D9%86-%D8%A2%D9%86-%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%06%06-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%B9%2C-%D9%85%D9%86-%D8%A2%D9%86-%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%06%06-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1%2C-%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%06%06-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D9%85%D8%B9%D8%B2%2C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B3%2C-%D9%85%D8%B3%D9%84-nedir-ne-demek/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

24.  belli olarak بشكل واضح وظاهر ومعلوم 

25.  bıkmış olarak   قرفبشكل م 

26.  bilinçli olarak ،بوعي بإدراك 

27.  bilinçsiz olarak من غير وعي 

28.  birinci olarak ،ًفي المقام األول أوال 

29.  birleşik olarak بشكل متحد أو اتحادي أو مربوط 

30.  bölgesel olarak  ً  بشكل اقليمي ، ، على نحو محليمحليا

31.  bunun sonucu olarak كنتيجة لذلك 

32.  bütün olarak ،ًكليا  ً  ، بكل معنى الكلمةتماما

33.  ciddi olarak  ًجدياً، بشكل جدي، جادا 

34.  çevresel olarak بيئياً، محيطياً، بشكل محيطي 

35.  çok yavaş olarak  ًبشكل بطيء جداً، رقيق جدا 

36.  daimi olarak  ً  ، بشكل دائم، باستمرار، على نحو باقدائما

37.  deneme olarak على سبيل التجربة 

38.  dereceli olarak  ً  تدريجيا

39.  devamlı olarak على الدوام، بشكل دائم أو مستمر 

40.  devrik olarak  ً  عكسي بشكل، عكسيا

41.  dik olarak  ً  عمودياً، خط مستقيم، منتصب عاموديا

42.  dini olarak  ً  دينيا

43.  direkt olarak بشكل مباشر 

44.  doğal olarak بشكل طبيعي 

45.  doğru olarak بدقة، على نحو صحيح، على نحو مضبوط 

46.  dolaylı olarak 
 ، على نحو مطلق، بشكل متضمن، طاعة عمياء

 ً  ضمنا

47.  dolaysız olarak دون لف أو دوران ،صريح، مباشر 

https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%81-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83%2C-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%2C-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%2C-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%2C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%2C-%D8%A8%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7%2C-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%2C-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1%2C-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%82-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%B9%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A7%2C-%D8%B9%D9%83%D8%B3%D8%A7-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%AF%D9%82%D8%A9%2C-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%2C-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D8%B6%D8%A8%D9%88%D8%B7-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%2C-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86%2C-%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%2C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%06%06-nedir-ne-demek/


 
 

181 
 

في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

48.  donuk olarak بشكل شاحب 

49.  dönüşümlü olarak بالمناوبة، بالتناوب 

50.  düşey olarak  ً ً عموديا ً ، تماما  ، راسيا

51.  düz olarak 
ً   ، بشكل قاطع ً   ، حرفيا ً انبطاحا ً  ، رفضا ، باتا

 بصراحة، بصوت منخفض

52.  düzenli olarak نحو نظامي بانتظام، على 

53.  ek olarak  ،باإلضافةعالوة على ذلك 

54.  ekonomik olarak اقتصادياً، بشكل اقتصادي 

55.  ekspres  olarak بشكل سريع وواضح 

56.  ekstra olarak 
 ى غير المألوف، على نحو خاصنحو خاص، عل

 على نحو ممتاز ،

57.  elastik olarak بشكل مرن 

58.  eli boş olarak صفر اليدين 

59.  emin olarak 
، بال شك، من غير ريب، أكيد، بتأكيد، مؤكداً 

 بثقة، بالتأكيد

60.  engel olarak بإعاقة 

61.  esas olarak 
 ً ً فعليا بصورة أساسية ،، بصورة ملحوظة ، جوهريا

 ذو أساس أو مبدأ ،

62.  esnek olarak بمرونة 

63.  eşit olarak 
ى حد عل ،بالتساوي، بالعدل، بغير تحيز، باعتدال

 سواء

64.  etkili olarak مؤثر ، قسري، إكراهي، قوي، فعال 

65.  etkin olarak  فعالبشكل 

66.  etkisiz olarak   ال أو غير مؤث ِربشكل غير فع 

67.  faal olarak   البشكل فع 

68.  farklı olarak بشكل مختلف أو ممي ز أو واضح 

69.  fiili olarak بشكل فعلي 

70.  filozofik olarak بشكل فلسفي أو عقالني أو منطقي 

https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D8%A8-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%2C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%2C-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D8%A7%2C-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%2C-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9%2C-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D8%A7%2C-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%2C-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9%2C-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D8%A7%2C-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%2C-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9%2C-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%2C-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%2C-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%81%2C-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D9%85%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A8%2C-%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF%2C-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF%2C-%D9%85%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%2C-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D9%83%2C-%D8%A8%D8%AB%D9%82%D8%A9%2C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D9%85%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A8%2C-%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF%2C-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF%2C-%D9%85%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%2C-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D9%83%2C-%D8%A8%D8%AB%D9%82%D8%A9%2C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%2C-%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A7%2C-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B8%D8%A9%2C-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%2C-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%2C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%2C-%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%B2%2C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%88%D8%A1%2C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A%2C-%D8%A5%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%2C-%D9%82%D9%88%D9%8A%2C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-nedir-ne-demek/
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71.  gayri resmi olarak بصورة غير رسمية، بصفة غير رسمية 

72.  gececi olarak بشكل مؤقت ،بصورة مؤقتة 

73.  genel olarak  بشكل عام عام،بوجه 

74.  geniş olarak باتساع، بصورة عامة 

75.  gereksiz olarak ال داعي له ، على نحو غير مالئم، بإفراط 

76.  gevşek olarak 
 ،حو خليع، على نحو حر، في حرية تامةعلى ن

 على نحو رخو

77.  gizli olarak  ،بشكل سري، بسرية  ً  سريا

78.  gizli ve açık olarak سراً وعالنية 

79.  gönüllü olarak من تلقاء نفسه، طواعية، طوعاً، بمحض إرادته 

80.  gönülsüz olarak 
على كراهية، على مضض، كرهاً، عن غير 

 طواعية

81.  görev olarak بالواجب 

82.  gösterişli olarak بشكل مبهرج برشاقة، على نحو رقيق، بمرح 

83.  güçlü olarak بشكل قوي وصارم 

84.  gülünç olarak بشكل هزلي 

85.  günlük olarak   ً  بشكل يومي ،يوميا

86.  güvencede olarak 
في أمن، بسالم، بسالمة، بدون خسارة، بدون 

 خطورة

87.  güvenli olarak بثقة وأمان 

88.  haklı olarak بحق، بموجب، بسبب  

89.  haksız olarak  ً  ال حق، بدون استحقاق، ظلما

90.  hatalı olarak غير صحيحة بطريقة خاطئة 

91.  hazırlıklı olarak بعناية من هللا، على نحو محظوظ 

92.  hazırlıksız olarak  ًتحضير مسبق بدون جاهزية أو ،مرتجل، ارتجاال 

93.  hediye  olarak بشكل هدية أو مجاني 

94.  hızlı olarak  ً  بسرعة، على عجل، مسرعا

https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9%2C-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%2C-%D8%A8%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%87-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%87-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%B9%2C-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%AD%D8%B1%2C-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A9-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%82%D8%A9%2C-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%82%2C-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%AD-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%AC-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%AC-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%86%2C-%D8%A8%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%2C-%D8%A8%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%2C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9%2C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%86%2C-%D8%A8%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%2C-%D8%A8%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%2C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9%2C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%AD%D9%82%2C-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%2C-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8%06%06-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A6%D8%A9-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%2C-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B8%D9%88%D8%B8-nedir-ne-demek/
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95.  hizalı olarak بالتساوي، بالعدل، بغير تحيز، بهدوء، باعتدال 

96.  hurda  olarak بشكل خردة أو سكراب 

97.  ılık olarak بشكل فاتر 

98.  ılımlı olarak برصانة ،بشكل معتدل 

99.  ırk olarak بشكل عنصري 

100.  ideal olarak أو نموذجية بطريقة مثالية 

101.  ikinci olarak على نحو ثانوي  ً  ، في الدرجة الثانيةثانيا

102.  ilave olarak ،إضافة إلى ذلك عالوة على ذلك 

103.  ilk olarak ،بدايةً  بشكل أولي 

104.  isim  olarak بشكل اسمي 

105.  isteksiz olarak  ً  بدون رغبة ،، على نحو مقاومبدون حماس، كرها

106.  istemsiz olarak  ً ً  ،تلقائيا  إلزاميا

107.  istisna olarak  ً  استثنائيا

108.  karşılıksız olarak اناً، بشكل مجاني، دون مقابل  مج 

109.  kasıtsız olarak بشكل غير متعمد، عن غير قصد 

110.  kesin olarak حتمياً، قطعياً، بالتأكيد 

111.  kesintisiz olarak باطراد، بال انقطاع 

112.  küçültülmüş olarak بصورة مصغرة 

113.  net olarak ية، بوضوح، بدون تحفظ، بصراحةبصورة جل 

114.  nihai olarak ختاماً، في الختام 

115.  normal olarak طبعاً، بالطبع، بطبيعة الحال 

116.  oranlı olarak  ً  نسبيا

117.  samimi olarak بصدق، بإخالص، من صميم قلبه 

118.  serbest olarak بشكل حر 

https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%2C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%2C-%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%B2%2C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%88%D8%A1%2C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%84-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%2C-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%2C-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%2C-%D9%83%D8%B1%D9%87%D8%A7%2C-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-nedir-ne-demek/
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119.  seyrek olarak نادراً، قل ما 

120.  sınırlı olarak بشكل محدودضيق معلى حج ، 

121.  son olarak أخيراً، في النهاية، بشكل نهائي 

122.  sonuç olarak نتيجة لذلك، بالنتيجة 

123.  sözlü olarak شفهياً، بشكل شفوي 

124.  şaka olarak على سبيل الفكاهة، على سبيل المزاح 

125.  şuursuz olarak دون وعي، بال وعي 

126.  tabii olarak بطبيعة الحال، بشكل طبيعي 

127.  tedbir olarak على سبيل االحتياط 

128.  tedirgin olarak بانزعاج، بتضايق 

129.  tedrici olarak  ً  بشكل تدريجي، تدريجياً، شيئاً فشيئا

130.  vadeli olarak محد د المدة، بتاريخ محد د 

131.  yavaş olarak ببطء، بتمهل 

132.  yıllık olarak  ً  سنويا

133.  zihinsel olarak  ً  ذهنياً، فكريا

134.  zorunlu olarak ،ًحتماً، بالضرورة، الزاميا  ً  ضروريا
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 أوال : -1

( فإنها تصف حالة الفاعل وهي تشابه   mak / mekوهي الحقة إذا ما أضفناها إلى مصدر الفعل بعد حذف ) 

 األحرف الصوتية : قواعدوهي تتبع إعراب الحال في اللغة العربية 

 

 

 

 

 

 

 

 لنشاهد هذه األمثلة:

Köylü soğuktan donarak öldü. 

د    donmak تجم 

 ölmekمات   

soğuk  البرد  

 جواب السؤال كيف مات القروي

 من البرد. متجمداً القروي مات 

 أمثلة على القاعدة السابقة

Ali kitabı okuyarak yattı.  قارئاً )وهو يقرأ( الكتاب.نام علي  وهو  

Gülümseyerek anlatmaya başladı. يبتسم )مبتسماً(. بدأ بالشرح وهو  

 

  مثال للربط بين الجملتين

 Tarkan şarkı söyledi / Tarkan gülüyordu 

 تاركان كان يبتسم./ تاركان غنى 

Ayşe bağırıyor/Ayşe çıktı 

 عائشة تصرخ / عائشة خرجت.

 e / ö / ü / i      a / ı / o / u الفعلآخر حرف صوتي في 

 erek ~arak~ الحالالحقة 

Fiil + ~(arak / erek)  /  by+ ing  كـ ، حال  -3 لحقة احلال أو اهليئة  

 

y 

yürümek yürü erek yürüyerek 

 / mek / حذف 

 إضافة حرف وقاية

ً ماشي ا  
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Tarkan gülerek şarkı söyledi. 

 تاركان غنى مبتسماً.

gül+erek 

Ayşe koşarak çıktı. 

 عائشة خرجت راكضةً.

Koş+arak 

Ali uyudu / Ali kitap okuyordu. 

 ً  علي نام، علي كان يقرأ كتابا

 كيف نام علي؟

oku+y+arak  

 وهو يقرا الكتاب

Ali kitabı okuyarak uyudu. 

 كتاب.علي غفا وهو يقرأ ال

Gülerek geldi.  

 جاء ضاحكاً.

İşimi severek yapıyorum. 

 .كل امتنان، بكل محبة، عن طيب خاطر انجز عملي بممنونية،

 جدول لبعض األفعال واشتقاقات الحال منها

 الصيغة المشتقة  المصدر

 باحثاً، وهو يبحث aramak arayarak البحث

 و يصرخصارخاً، وه bağırmak bağırarak الصراخ

 ناظراً، وهو ينظر bakmak bakarak النظر

 عامالً، وهو يعمل çalışmak çalışarak العمل

 ، وهويقولقائالً  demek diyerek التكلم

 واقفاً، وهو يقف durmak durarak الوقوف

ً  gelmek gelerek المجيء أو القدوم  قادما

ً  gitmek giderek الذهاب  ذاهبا
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 ضاحكاً، وهو يضحك gülmek gülerek الضحك

 راكضاً، وهو يركض koşmak koşarak الركض

 قارئاً، وهو يقرأ okumak okuyarak القراءة

 جالساً، وهو يجلس oturmak oturarak الجلوس

 مسروراً  sevinmek sevinerek السرور

 ماشياً، وهو يمشي yürümek yürüyerek المشي أو السير

 

 ثانيا : -2

 

 

 

bilerek المعرفة okuyarak القراءة 

konuşarak المحادثة yatarak النوم 

 

 أمثلة منوعة

Ali müzik dinleyerek çalışıyor.  الموسيقا. وهو يسمععلي يعمل 

Arkadaşım ağlayarak geri döndü.  باكياً.عاد صديقي وهو 

Çocuğum gülerek gelmiş.  ضاحكاً.جاء ولدي 

Çocuk ağlayarak uyudu.  وهو يبكي(.باكياً نام الطفل( 

Geceyi konuşarak geçirdik. ونحن نتحدث. كنا نقضي الليل 

Geç kaldık, koşarak gidelim.  راكضين.لقد تأخرنا فلنذهب 

Mehmet simit satarak para kazanıyor.  ًالسميت كعك وهو يبيعمحمد  يكسب  ماال 

Metin okula yürüyerek gidiyor.   ماشياً. إلى المدرسة ذهب  يميتين 

Orhan koşarak geldi. رهان أتىأو  ً  )وهو يركض(. راكضا

 

 

 في اللغة اإلنكليزية )المصدر( .ingاالستخدام اآلخر تأتي عوضاً عن 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 نفي الصيغة الحالية:

 arakثم الحقة الحال y يليها حرف الوقاية  جذر الفعل ثمإلى   ma / meالنفي الحقة  الحالية بإضافةتنفى الصيغة 

/ erek  الة اإلثباتعلى أن يظل فعل الجملة األساسي في ح. 

 المصدر  الصيغة الحالية

 غير آخذ almak almayarak األخذ، الشراء

 غير حاضر gelmek gelmeyerek الحضور

ً  gülmek gülmeyerek الضحك  ليس ضاحكا

 

 أمثلة على نفي صيغة الحال

Ayşe çantasını almayarak gitti. الحقيبة.بدون أخذ  ذهبت عائشة 

Babamın sözlerini dinlemeyerek pişman oldum.   كالم والدي.لعدم سماع  ندمت 

Bilmeyerek hata yaptım. 
 ً وأنا ال أعلم. )بدون علم أو  عملت  خطأ
 معرفة(.

Bunu bilmeyerek yaptım.   به.وأنا غير عالم  هذا فعلت 

Bunu düşünmeyerek dedim.   غير مفكراً به(  بدون تفكير ذلك قلت( 

Çantasını taşımayarak gidiyor. لحقيبته.غير حامل  يذهب 

İşçiler bu fabrikada durmayarak çalışıyorlar.  بدون توقفالعمال في هذا المصنع يعملون. 

Mahkemede ses çıkarmayarak oturdular. صوتاً.دون أن يصدروا  المحكمة في جلسوا 

O bilmeyerek abdestsiz namazı kıldı. 
غير عالم دون وضوء وهو أدى الصالة ب

 بذلك.

O bilmeyerek küfre düştü.  غير عالم.وقع في الكفر وهو 

Otobüs durakta durmayarak geçer. في المحطة.قف يبدون أن  الباص مرُّ ي 

Yüzmek bilmeyerek denize gittim.  السباحة.دون أن أعرف ذهبت  إلى البحر 
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~ (arak - erek) يه بعض العبارات المستخدمة مع جدول يبين ف  

1.  anlaşarak باالتفاق 

2.  artarak بشكل متزايد، بشكل متصاعد 

3.  bilerek ،ًبتعمد، عن روية، عن قصد، قصداً، عمداً  تعمدا  

4.  canı sıkılarak في ضيق 

5.  çabalayarak  ًجاهدا 

6.  gayret sarf ederek باذالً أقصى جهد 

7.  gibi yaparak  متظاهرة، متصنعة 

8.  giderek  ً  تدريجياً، شيئاً فشيئا

9.  gülümseyerek ضاحكاً، بشكل ضاحك 

10.  isteyerek  ،ًعن طواعية بولع،طوعا  

11.  kınayarak بنقد ،باستنكار 

12.  küçümseyerek باستخفاف، بال ترو 

13.  sevinerek  ًفرحاً، مسرورا 

14.  utanarak في خجل ،بخجل 

15.  zannederek  ،ًمعتقداً ظانا  
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عندما نستخدم  هذه الالحقة مع الصفة فهي تصف حال الفعل في وقت وقوعه والجدول التالي يبين بعض هذه 

  الصفات:

 

1.  abartısız bir şekilde / bir biçimde بشكل مبالغ فيه 

2.  acı bir şekilde   بشكل مرير أو الذع 

3.  aç gözlü bir şekilde    بشراهة، بطمع 

4.  açık bir şekilde صريح وواضح بشكل 

5.  adil bir şekilde بعدل، بإنصاف، بال تحيز 

6.  akıcı bir şekilde بسالسة، بطالقة 

7.  aktif bir biçimde بصيغة فعالة ونشطة 

8.  alaycı bir şekilde بسخرية، باستهزاء 

9.  alaylı bir şekilde بسخرية، باستهزاء 

10.  anlaşılmaz bir şekilde   تفق عليه  بشكل غير م 

11.  artan bir şekilde   على نحو متزايد،  ً  تدريجيا

12.  aşınmış bir şekilde   بشكل متدني أو هابط 

13.  aynı bir şekilde   بشكل مطابق 

14.  basit bir şekilde ببساطة، بشكل بسيط 

15.  baş döndürücü bir şekilde   مع دوخة أو دوار 

16.  başarılı bir şekilde  بشكل ناجح، بنجاح 

17.  benzer bir şekilde   بشكل مماثل أو مشابه 

18.  berbet bir şekilde   يعبشكل سيء أو فط 

19.  boş bir şekilde   على نحو فارغ أو أجوف 

20.  canlı bir şekilde   بشكل حيوي، ببهجة ،بمرح، بابتهاج 

~(bir şekilde / bir biçimde ) 4- استخدام الصفات مع الالحقة  

 

https://www.seslisozluk.net/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%2C-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%AD%2C-%D8%A8%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%A9%2C-%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7%2C-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A-nedir-ne-demek/
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21.  cesur bir şekilde بشجاعة 

22.  ciddi bir şekilde   بجديةبشكل جدي ، 

23.  dikkat bir şekilde بشكل دقيق، بحذر، بدقة 

24.  dikkatle bir şekilde  ،بحذرباهتمام، بانتباه 

25.  düz bir şekilde   
، بهدوء، باعتدال ،بغير تحيز ،بالعدل ،بالتساوي

 بشكل مستقيم

26.  düzenli bir şekilde بشكل منتظم، بانتظام 

27.  emin bir şekilde بثقةفي ثقة ، 

28.  en iyi bir şekilde   بشكل أفضل 

29.  eşit bir şekilde ،على حد سواء بشكل متساو  أو متناظر 

30.  gizemli bir şekilde   في ظروف غامضة ، بشكل غامضبغموض 

31.  gizli bir şekilde  بشكل سري ً  ، بسرية، سريا

32.  güçlü bir şekilde بشدة، بقوة 

33.  gürültülü bir şekilde بصخب، بجلبة 

34.  güvenli bir şekilde   
في أمن، بسالم، بسالمة، بدون خسارة، بدون 

 خطورة

35.  güzel bir şekilde بشكل جميل، بجمالية 

36.  hararetli bir şekilde   
 ،بحرارة حماسية، بقوة، على نحو متحمس

 بحماس

37.  hassas bir şekilde بدقة 

38.  herhangi bir şekilde   بأي شكل أو طريقة 

39.  heyecanlı bir şekilde   بشكل مثير أو حماسي 

40.  hırpani bir şekilde   بشكل قذر 

41.  hızlı bir şekilde بسرعة، سريعاً، على عجل،  بشكل سريع 

42.  hiç bir şekilde  ً  وال بأي شكل، مطلقا

43.  hiçbir bir şekilde   وال بأي شكل 

https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%2C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%2C-%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%B2%2C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%88%D8%A1%2C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%BA%D9%85%D9%88%D8%B6-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A9-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A9-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%86%2C-%D8%A8%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%2C-%D8%A8%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%2C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9%2C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%86%2C-%D8%A8%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%2C-%D8%A8%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%2C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9%2C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%2C-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9%2C-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%85%D8%B3-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-nedir-ne-demek/
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44.  hoş bir şekilde   بعذوبة، بلطف 

45.  iyi bir şekilde بشكل جيد 

46.  kararlı bir şekilde   بإصرار ،بوضوح، من غير ريب 

47.  kızgın bir şekilde   بغضب 

48.  kibar bir şekilde بلطف، بلباقة، بنزاكة 

49.  kolay bir şekilde   بشكل سهل، بسهولة، ببساطة وأريحية 

50.  korkunç bir şekilde     ع، على نحو مخيفرو ِ بشكل م 

51.  mantıklı bir şekilde بشكل معقول 

52.  nazik bir şekilde برقة، بأدب، بلطف 

53.  olumlu bir şekilde بشكل إيجابي 

54.  onurlu bir şekilde     ر، على نحو متغطرستكب ِ بفخر، على نحو م 

55.  rahat bir şekilde   
بصراحة، بحرية خاصة، بدون حساب، تحررية، 

 بتمتع

56.  rahatsız bir şekilde    بشكل م زعج، بصعوبةارتياحبعدم ، 

57.  rasyonel bir şekilde   
 ً ً عقليا ، على نحو ممنطق، بعقالنية، بتبرير ، منطقيا

 منطقي، بتعقل

58.  romantik bir şekilde   مانسيبشكل رو 

59.  sağlam bir şekilde بإحكام 

60.  sağlıklı bir şekilde  ً  بشكل صحي، صحيا

61.  samimi bir şekilde بشكل بريء 

62.  serbest bir şekilde بالراحة، بشكل حر 

63.  sert bir şekilde بقساوة، بصالبة، بجفاوة 

64.  sıkıntılı bir şekilde   في ضيق 

65.  süratli bir şekilde رععلى عجل، بشكل مس 

66.  şaşırmış bir şekilde في دهشة 

67.  tedirgin bir şekilde بشكل م زعج، بشكل م ضايق 

https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%B9%D8%B0%D9%88%D8%A8%D8%A9%2C-%D8%A8%D9%84%D8%B7%D9%81-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%AD%2C-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A8-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%BA%D8%B6%D8%A8-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B9%2C-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%81-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D9%81%D8%AE%D8%B1%2C-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%B1%2C-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D8%B1%D8%B3-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9%2C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%2C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%2C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D8%A9%2C-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9%2C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%2C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%2C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D8%A9%2C-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A5%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD%2C-%D8%A8%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A9-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%2C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%8A%D8%A7%2C-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%2C-%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%2C-%D8%A8%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%8A%2C-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%84-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%2C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%8A%D8%A7%2C-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%2C-%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%2C-%D8%A8%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%8A%2C-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%84-nedir-ne-demek/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.  tehlikeli  bir şekilde    ،بشكل خطير ومهلكبخطورة 

69.  tuhaf bir şekilde بصورة غير طبيعية، بصورة غريبة 

70.  tutumlu bir şekilde   بشكل مقتصد ،ببخل، باعتدال، بشح، بزهد 

71.  unutulmaz bir şekilde   بشكل غير قابل للنسيان 

72.  utandırıcı bir şekilde   ،ى حد مربك، إلى حد محيرإل بشكل م خجل 

73.  uygun bir şekilde   بشكل مالئم أو مناسب 

74.  üzücü bir şekilde   
بأسف  ، لألسف   ،  بشكل مأساوي ،  بشكل مؤلم

 بحزن ،  ، لسوء الحظ

75.  üzüntülü bir şekilde بحسرة، بحزن، بكآبة 

76.  zayıf bir şekilde   بشكل واهن أو ضعيفبوهن، بضعف ، 

https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%85%D9%87%D9%84%D9%83-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%85%D9%87%D9%84%D9%83-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%A8%D8%AE%D9%84%2C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84%2C-%D8%A8%D8%B4%D8%AD%2C-%D8%A8%D8%B2%D9%87%D8%AF-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%AF-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%AF-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%83%2C-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%83%2C-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%85-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%81%2C-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%81%2C-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%81%2C-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%81%2C-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%81%2C-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%81%2C-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%AD%D8%B2%D9%86-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D8%AD%D8%B2%D9%86-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%86%2C-%D8%A8%D8%B6%D8%B9%D9%81-nedir-ne-demek/


 
 

194 
 

في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

 

 

 ر عن الحال في الصفة كما في الجدول التالي:لتعب ِ  la / le ~) يمكن أن تتصل الصفات بالحقة المفعول معه )

 

1.  açıklıkla بوضوح، بصراحة 

2.  adaletle بإنصاف، بعدل 

3.  alçak sesle بصوت منخفض 

4.  cesaretle بشجاعة 

5.  ciddiyetle بجد، بجدية 

6.  dikkatle باهتمام، بانتباه، بحذر 

7.  hayranlıkla بتعجُّب 

8.  heyetiyle بكامله بتمامه 

9.  hızla ةبسرع 

10.  ısrarla بإلحاح، بصورة ملحة 

11.  incelikle ،بلطف بلباقة 

12.  istisnasıyla باستثناء 

13.  kesinlikle  ً  قطعياً، قطعا

14.  keyifle بانبساط، بتلذذ 

15.  kıvançla بافتخار، بفخر 

16.  kibarlıkla بلطف، برقة 

17.  kibirle بإباء، بغطرسة 

18.  kolaylıkla بسهولة 

19.  özellikle سيما، خاصةبوجه خاص، خصوصاً، ال  

20.  rahatlıkla بسهولة، براحة 

21.  sabırla بصبر، بتحمل 

~(la / le ) 5-  لالحقةاتصال الصفات با  
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

 

 

 

 

  

22.  samimiyetle بإخالص، بسالمة النية، صراحة 

23.  sıklıkla كثيراً، بشكل متكرر 

24.  sırasıyla على التوالي، حسب ترتيب ذكره 

25.  soğukkanlılıkla برباطة جأش، بدم بارد 

26.  şaşkınlıkla بدهشة، بحيرة، بذهول 

27.  şefkatle ،بحنان، برحمة برقة 

28.  tamamıyla  ً  بشكل كلي، بشكل تام، تماما

29.  titizlikle بدقة، باهتمام، بعناية 

30.  umumiyetle بصورة عامة، غالباً، عموماً، على العموم 

31.  ustalıkla بمهارة، بلباقة، بخبرة 

32.  yüreklilikle بشجاعة، ببسالة 

33.  zevkle ،بأناقة بذوق حسن 

34.  zorla اً،بصعوبة، قسر  ً  عنوةَ، كرها

35.  zorlukla بصعوبة 

36.  süratle بسرعة، على عجل، على وجه االستعجال 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 
  

قاموس الصفات -5  
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

1.  abartısız غير مبالغ فيه، بال مبالغة 

2.  abartmasız بال مبالغة، واقعي، بالضبط 

3.  abdestli متوضئ، على وضوء 

4.  abecesel ألف بائي 

5.  abiye  أنيق، مهندم، نظيف، نقي، شيك 

6.  absolüt    طلَق، قيمة مطلقة  م 

7.  abuk sabuk سخيف، تافه،غيرمعقول 

8.  acayip عجيب ، غريب، غير مألوف 

9.  acele eden مستعجل،مسرع 

10.  aceleci مستعجل، م سرع 

11.  aceleci ع  عجول، متسر ِ

12.  acelesiz متمهل ،  متأن،مترو 

13.  acemi  مبتدئ جديد، غر، غشيم، قليل الخبرة 

14.  acı   حاد الطعمالطعم،  حار 

15.  acı çeken  تألم، موجوع  م 

16.  acı dolu مفعم بالهموم، ملتاع، متألم 

17.  acı verici ؤلم، م حزن، م وجع، مؤسف  أليم، م 

18.  acıklı ؤلم، م حزن، م وجع، مؤسف  أليم، م 

19.  acılı مع حد، حاد 

20.  acımasız 
بدون رحمة، بدون شفقة، ظالم، وحشي، قاسي 

 القلب، اليرحم

21.  acımasız إنساني،قاس،عديم الرحمةال  

22.  acısız بدون حد 

23.  acıtıcı مؤلم، موجع 

24.  acil عاجل، سريع، مستعجل، طارئ 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

25.  âciz عاق، عاجز  م 

26.  aç جائع، جوعان 

27.  açan رر ح   فاتح، م 

28.  açgözlü   
اع، شره، جشع، بخيل، محب الكتساب المال  طم 

 واختزانه

29.  açık نعلني، واضح، مفتوح، صريح، فاتح اللو  

30.  açık fikirli ثق ف، متنور، ذو أفكار متحررة  إنسان منفتح، م 

31.  açık kalpli 
صريح، واضح، ال لبس فيه، كريم النفس، 

 مخلص، عطوف

32.  açık saçık 
بذيء، غير محتشم، غير الئق، شهواني، شبق، 
داعر، بذيء، مثير للشهوة، عاهر، مكشوف، 

 خليع، فاضح

33.  açık seçik 
جلي، مشروح، محدد،  بي ِن، واضح، صريح،

مفسر، شفاف، مفهوم، صافي التفكير، نقي، 
 نير، صاف، المع، جلي

34.  açık sözlü 
صريح، متكلم بصراحة، واضح، صريح في 

 كالمه

35.  açık yürekli 
م خلص، صادق، صحيح، صدوق، أصيل، 

 صاف

36.  açıkgöz فطن ، نبيه 

37.  açıklamalı مشروح، مفسر، م وضح 

38.  açıklanamaz سيره أو تعليلهاليمكن تف  

39.  açıklayıcı تفسيري ، بياني، توضيحي 

40.  açılamaz ال ي مكن فتحه 

41.  açılan مفتوح 

42.  açılır kapanır  ِ  قابل للطي 

43.  açılış  
افتتاحي، تدشيني، الكلمة االفتتاحية، المبلغ 

 االفتتاحي، المقدمة الموسيقية

44.  açılmaz الي فتح 

45.  açılmış مفتوح 

46.  açısal لق بالزوايا ) هندسي(زاوي، ، متع  
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

47.  adaleli عضلي، مفتول العضالت، قوي العضالت 

48.  adaletli  عادل، م نصف، مقسط 

49.  adaletsiz  جائر ضد عادل، ظاِلم 

50.  adalı ساكن الجزيرة 

51.  adam akıllı  
حتشم، الئق، لطيف، كريم، حقا، كما ينبغي،  م 
بصورة صحيحة، تماماً، بالضبط، على نحو 

 الئق

52.  adam evladı رجل ذو عائلة محترمة 

53.  adam gibi رجل بكل معنى الكلمة، رجل حقيقي في تعامله 

54.  adam gibi adam رجل بكل معنى الكلمة، رجل حقيقي في تعامله 

55.  adet edinmiş د، مألوف عادة ِ تعو   م 

56.  adet olmuş معتاد، مألوف، دارج 

57.  adı çıkmış سيء، رديء، ساقط السمعة 

58.  âdi كسر عادي في الرياضياتعادي، مثال :  

59.  adil عادل، م نصف 

60.  adil olmayan 
تعس ِف، غير عادل، غير منصف،  م جِحف، م 

 جائر

61.  adli عدلي، قضائي 

62.  adsal اسمي، صوري، اعتباري 

63.  afacan ولد شقي، شيطان 

64.  affedici العافي، المسامح 

65.  affedilemez اليمكن غفرانه أو العفو عنه 

66.  affedilmez   يغتفر، ال ي غفر، الي صفح عنهال  

67.  affedilmiş معفي عنه، مصفوح عنه 

68.  Afganistanlı  , Afgan أفغانستاني ، أفغاني 

69.  Afrikalı أفريقي 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

70.  ağaçlı ر،ذو أشجار  م شج 

71.  ağaçsıl شجري، حراجي 

72.  ağdalı صمغي، دبق، لزج 

73.  ağır ثقيل، قاسي 

74.  ağır ağır بتأن، بروية 

75.  ağır başlı 
محتشم، متوازن، متظاهر بالرزانة، ذو  رزين،

 عقل راجح

76.  ağır duyulmayan بدون شعور باأللم 

77.  ağır işiten ثقيل السمع 

78.  ağırlıklı كث ف رك ز، م   م 

79.  ağız bozuk سب اب، شت ام، لع ان 

80.  ağlanan بكى  الم 

81.  ağlatan سب ِب للبكاء بِك، م   م 

82.  ağlayan الباكي 

83.  ağrı kesici   ِ سك ن ألمم   

84.  ağrı veren سب ِب لأللم  موجع، مؤلم، م 

85.  ağrılı 
ع،  ؤِسف،  متوج ِ ؤلم، م حزن، م وجع، م  أليم، م 

 متأل ِم

86.  ağrısız ؤلم  بدون ألم، غير م 

87.  ağsı شبكي الشكل 

88.  ağzı bozuk بذيء الكالم، سب اب، شت ام، لع ان 

89.  ağzı gevşek غير كاتم للسر 

90.  ağzı kalabalık 
، صخاب، صاخب، متشدق ، كثير الكالم/ ثرثار
 مهذار

91.  ağzı sıkı كتوم ،متحفظ في كالمه 

92.  ahenkli    منسجم، متناغم 

93.  ahlak dışı الأخالقي 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

94.  ahlaki   أدبي، أخالقي 

95.  ahlaklı خلوق، مربى 

96.  ahlaklı bozuk منحط األخالق ، فاسد 

97.  ahlaksız 
تهتك، الأخالقي، بدون أخالق، مناف لألخال ق، م 

 مخل باألدب 

98.  ahmak  أحمق، غبي 

99.  ahnekli م الئم، منسجم، متناغم، موافق، متوافق، مناسب 

100.  ahneksiz 
ناشز، متنافر، غير متجانس، غير متناسق أو 

 منسجم

101.  ahşap  خشبي،مصنوع من الخشب 

102.  aile  عائلة،عائلي، أسري 

103.  ailesiz من القريب له، مقطوع من شجرة 

104.  ailevi ريعائلي، أس  

105.  ajan  جاسوس، عميل 

106.  ak طاهر، نظيف، لون أبيض 

107.  ak pak  ًنظيف جدا 

108.  akademi  أكاديمي 

109.  akademik أكاديمي، جامعي 

110.  akan جاري، متدفق 

111.  akar متدفق، جاري، سائل 

112.  akciğer رئة، رئوي ، مثال االلتهاب الرئوي 

113.  akça pakça بيضاء البشرة 

114.  akçalı ربح در للمال، م   م 

115.  akıcı تدف ِق، سهل، سائل، سي ال  سلس، رشيق، م 

116.  akıl عقل، عقلي، ذهني، مثال مرض عقلي 

117.  akıl almaz ه  العقل، اليقبله العقل  اليتصور 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

118.  akıl hastası  ً  مختل عقلياً، مريض عقليا

119.  akılda kalmayan سهل النسيان 

120.  akılı uslu مستقيم، عاقل، متعقل، رشيد 

121.  akıllı ،رزين عاقل، ذكي 

122.  akılsız طائش، أحمق، غبي، بليد ، أبله 

123.  akidevi عقائدي 

124.  akkor وهيج، وه اج 

125.  akla daha yatkın أكثر معقولية 

126.  akla hayale gelmez /sığmaz اليتصوره العقل، اليتخيله العقل 

127.  akla ugun عقالني، منطقي، معقول 

128.  akla ugun olmayan  غير منطقي، ينافي العقل 

129.  aklı başında  
سليم أو صحيح العقل ، َحَسن اإلدراك ، ذو عقل 

 سليم، سليم الرأي

130.  aklı başka yerde شارد الذهن، عقله في مكان آخر 

131.  aklı selim sahibi     ذو عقل سليم 

132.  akli عقلي، ذهني 

133.  akmaz 
مستمر، واقف، منتصب، قائم، دائم، مستديم، 

 ثابت، ساري المفعول

134.  akrobatik بهلواني، أكروباتيك 

135.  aksak قعَد، كسيح  م 

136.  aksırıklı كثير العطاس 

137.  aksırıklı tıksırıklı هرم وكثير المرض 

138.  aksi عكسي، نقيض، مخالف 

139.  aksi adam رجل عنيد 

140.  aksiyal  محوري، مركزي 

141.  akşam 
مساًء، مسائي، مثال نشرة األخبار المسائية، 

 دراسة مسائية...

https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%2C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81%2C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A8%2C-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%2C-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%2C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%85%2C-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%2C-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84/
https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%2C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81%2C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A8%2C-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%2C-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%2C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%85%2C-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%2C-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

142.  aktif فع ال، نشيط 

143.  aktöresel أخالقي 

144.  aktüel  حقيقي، فعلي، راهن، متعلق بشؤون الساعة 

145.  akustik سمعي، سماعي، صوتي 

146.  akut  حاد، مثال ألم حاد 

147.  al لون األحمر 

148.  al yanaklı د الخدين أو الوجنتين تور ِ  م 

149.  ala , alaca مبرقش، أرقش 

150.  alaca bulaca  متنافر األلوان 

151.  alacalı  متنافر األلوان 

152.  alakadar هتم بـ  م 

153.  alakalı متعلق بـ، مرتبط بـ، ذو عالقة بـ 

154.  alametli عل م بـ  موسوم ، م 

155.  alametsiz بال عالمة مميزة 

156.  alan األخذ، المستلم 

157.  alay eden المستهزئ، الساخر 

158.  alay etmeyen غير مستهزئ، غير ساخر 

159.  alaycı  مستهزئ، ساخر، استهزائي، سخري 

160.  alaylı تهكمي، استهزائي، ساخر 

161.  albenili ب  جذ اب، خال 

162.  albüminli زاللي 

163.  alçacık  ًمنخفض جدا 

164.  alçak واطي، دنيء، منحط 

165.  alçak gönüllü  ،واطي، سافل، كثير االستكانة متواضع، منحط 



 
 

204 
 

في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

166.  alçak kimse  شخص فاحش، منحط 

167.  aldatan المخادع ، المحتال، المراوغ 

168.  aldatıcı غش اش، محتال،مخادع، مضلل، كاذب 

169.  aldatılan   مخدوع، مغشوش 

170.  aldatma amaçlı م ضل ِل، تمويهي 

171.  aldırmaz اليهتم بـ، اليبالي 

172.  aleacele بسرعة أو بعجلة جداً، على عجلة 

173.  alerjik حس اسي، مسبب للحساسية 

174.  aletsiz يدوي، بدون آلة 

175.  alev alev   مشتعل، ملتهب، متقد 

176.  alevlenmiş ج، مشتعل  ملتهب، متأج ِ

177.  alfabe sırası ile  ً  مرتب ألفبائيا

178.  alfabetik أبجدي 

179.  algılayıcı حس اس، مدرك بـ 

180.  algın  ،رقيق، رهيف، نحيل، ضامر 

181.  alıcı آخذ، شاري، مشتري، آخذ 

182.  alık أبله، مغف ل 

183.  alımlı جذاب، فاتن،ذو وقع جميل على النفس 

184.  alınan المأخوذ، الم شترى 

185.  alıngan شديد الحساسية، مرهف، سريع االنفعال 

186.  alışık  مألوف، معتاد على 

187.  alışık olmayan  غير مألوف، غير معتاد 

188.  alışılan مألوف، معتاد على 

189.  alışılmamış غير مألوف، غير معتاد 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

190.  alışkan دمن د ، م  ِ تعو   م 

191.  alışkan olmayan ود على،حديث العهد بـ تع ِ  غير م 

192.  alışkın ود على،مألوف تع ِ  معتاد على، م 

193.  alışmış مألوف، معتاد على 

194.  alışveriş yapan  ِ تسو قالم   

195.  alkali قلوي 

196.  alkali dayanımı مقاوم للقلويات 

197.  alkalin قلوي 

198.  alkol bağımlısı مدمن على الكحول 

199.  alkol içmeyen الذي اليشرب الكحول 

200.  alkolik مدمن المسكرات، مدمن على الخمر 

201.  alkollü كحولي 

202.  alkolsüz الكحولي، اليحتوي على كحول 

203.  allah 'sız     لحدم 

204.  Almanyalı , Alman ألماني 

205.  almaşık مناوب، متناوب 

206.  almayan غير آخذ، غير شاري 

207.  alt سفلي 

208.  alt üst مقلوب، رأساً على عقب 

209.  alternatif بديل، تبادلي 

210.  altılı س داسي، ذو ستة أطراف 

211.  altın süslemeli ذه ب، م رص ع بالذهب  م 

212.  altınlı ذهبي، لون ذهبي، مصنوع من الذهب 

213.  altyapısal بنية تحتية 

http://www.arabdict.com/en/turkish-arabic/Allah%27s%C4%B1z


 
 

206 
 

في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

214.  altyazılı تعليق سفلي كتابة أو  

215.  amaçsız بال هدف، بال غاية 

216.  amansız قاس،عنيد، اليلين، اليرحم، بال هوادة 

217.  amatör هاوي 

218.  ambargolu محظور 

219.  ameliyat eden نف ِذ العملية  المجري للعملية، م 

220.  Amerikalı , Amerkan أمريكاني، أمريكي 

221.  ametal غير معدني 

222.  amfibi برمائي 

223.  ana  هري، رئيسيأساسي، جو 

224.  anal   شرجي له عالقة بالشرج 

225.  analitik تحليلي، في الرياضيات، هندسة تحليلية 

226.  analizci محل ل 

227.  analjezik   ن سك ِ  م 

228.  anamalcı رأسمالي 

229.  anarşik , anarşist فوضوي 

230.  anatomik تشريحي، خاص بعلم التشريح 

231.  anayasa aykırı غير دستوري، مخالف للدستور 

232.  anayasa olmayan غير دستوري 

233.  anayasa, anayasal دستوري 

234.  anestetik تخديري 

235.  anılmaya değer جدير بالذكر، حري بالذكر 

236.  anılmaya değmez ال يستحق الذكر 

237.  anısal ذكرياتي، له عالقة بالذكريات 

https://www.seslisozluk.net/alt%C3%A7izgili-nedir-ne-demek/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

238.  anıtsal تذكاري 

239.  ani آني، لحظي، فجائي 

240.  anlamayan د طًّلع أو الم  ِركغير  م   

241.  anlamdaş مرادف، مترادف 

242.  anlamlı ذو مغزى، ذو معنى 

243.  anlamsız ليس له معنى،غير معقول،فارغ المعنى 

244.  anlaşılamayan غير قادر على التفاهم أو التعايش 

245.  anlaşılan المفهوم 

246.  anlaşılır قابل للفهم واإلدراك، سهل الفهم ، مفهوم 

247.  anlaşılmayan عليه غير مفهوم، غير متعاقد  

248.  anlaşılmaz تعاقد عليه ت فق أو م   غير م 

249.  anlaşılmış مفهوم 

250.  anlaşmalı تعاقدي، متفق عليه 

251.  anlatan ر فَس ِ  الم 

252.  anlatılamaz اليمكن وصفه أو تفسيره 

253.  anlatılan المذكور ،  المشروح، المفس ر 

254.  anlatılmaz اليوصف 

255.  anlayabilen قادرعلى الفهم 

256.  anlayamayan ير قادر على الفهمغ  

257.  anlayan م فه ِ درك، الم  ط لع، الم   الم 

258.  anlayışlı 
متساهل، متسامح، متفهم، مراع لشؤون 

األخرين، ذكي، فطن، نبيه، فهيم، نافذ البصيرة، 
 مدرك

259.  anlayışsız غير متفهم 

260.  anlık خاطف، بلمح البصر، مثال نظرة خاطفة 

261.  anmaya değmez يق ذكرهال يستحق الذكر، ال يل  
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

262.  annesiz يتيم األم 

263.  anonim 
بدون اسم، مجهول االسم، مجهول المصدر، 

 مثال شركة مساهمة مغفلة

264.  anormal شاذ، غير طبيعي 

265.  ansızın مفاجئ، مباغت 

266.  ansiklopedik موسوعي، متعلق بالموسوعة 

267.  anterior أمامي 

268.  anti   مضاد، ضد 

269.  anti aging مقاوم للتقادم 

270.  anti mikrop مضاد ميكروبات 

271.  anti tank مضاد للدبابات 

272.  antialerjik مضاد للحساسية 

273.  antibiyotik مضاد حيوي 

274.  antidemokratik معاد للديموقراطية 

275.  antiemperyalist معاد للرأسمالية 

276.  antiinflamatuar  مضاد التهاب 

277.  antik أثري، قديم، آثاري 

278.  antika أنتيكا، قديم، أثري 

279.  antikapitalist معاد للرأسمالية 

280.  antikomünist معاد للشيوعية 

281.  antioksik مضاد للتسمم 

282.  antipatik الروح / لظلا /ثقيل الدم 

283.  antiseptik عق ِم، مطه ِر  م 

284.  antisosyal شخص غير اجتماعي، انطوائي 

285.  apaçık  ًمفتوح لألخير، صريح جداً،واضح جدا 

https://www.seslisozluk.net/antiinflamatuar-nedir-ne-demek/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

286.  apartmasız غير مبالغ فيه 

287.  apaydın مضاء للغاية 

288.  apayrı  ًمنفصل تماماً، استثنائي تماماً، متميز جدا 

289.  aptal غف ل، غبي  م 

290.  araçsal اتيأدو  

291.  aralıklı ع ،متناوب، متباعد، على مسافات متباعدة تقط ِ  م 

292.  aralıksız 
تسلِسل، متواصل من  تتابع، متتالي، متوالي، م  م 

 غير انقطاع،بال توقف

293.  aranan المبحوث عنه، الم تصل به 

294.  araştırmacı باحث 

295.  arayan ل تص ِ فت ِش، باحث، م   م 

296.  ardı ardına تتابع، متتالي، متوا تسلِسلم   لي، م 

297.  ardıl تسلِسل تتابع، متتالي، متوالي، م   م 

298.  ardın ardın إلى الخلف 

299.  ardışık تسلِسل تتابع، متتالي، متوالي، م   م 

300.  arızalı معط ل، معطب 

301.  aristokrat , aristokratik أرستقراطي 

302.  aritmetiksel , aritmetik حسابي 

303.  Arjantinli أرجنتيني 

304.  arka خلف، خلفي 

305.  arkasız إنسان غير مدعوم، عاري الظهر 

306.  arkeolojik  أثري 

307.  arktik قطبي، متجمد 

308.  aromatik عطري 

309.  arsız وقح، قليل الحياء 

https://www.seslisozluk.net/arkeolojik-nedir-ne-demek/


 
 

210 
 

في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

310.  artan متزايد، متفاقم، تصاعدي، تكاثري، فائض 

311.  artezyen  ارتوازي 

312.  artı  زائد، إضافي 

313.  artistik فني 

314.  arzulu ...تله ِف، الذي يشعر برغبة شديدة في  م 

315.  asabi 
عصبي، غضوب، حاد المزاج،حاد الطبع، 

 عصبي المزاج

316.  asal  
أصلي، أساسي، جوهري، أولي، مثال: األعداد 

 األولية

317.  asalak طفيلي، متطفل، عالة على غيره 

318.  asaletli نبيل، كريم األصل، أصيل 

319.  asap bozucu م ضجر 

320.  asfaltlı عب د زف ت، م   اسفلتي، م 

321.  asgari  أصغري، الحد األدنى،النهاية الصغرى 

322.  asık متهجم، عابس 

323.  asık surat ذو وجه عبوس، متهجم 

324.  asık yüzlü , asık suratlı  الوجهعابس 

325.  asıl أصل، أصلي، مثال نسخة أصلية 

326.  asıl yok  ختلَق لف ق، م   ال أصل له، باطل، كاذب، م 

327.  asılı تدل ِ من عل ق، م   م 

328.  asılsız ال أصل له 

329.  asırlık عريق في القدم 

330.  âsî عاص  ، متمرد 

331.  asil أصيل باألخالق 

332.  asit giderici مزيل للحموض 

333.  asitli حمضي، حامضي 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

334.  askeri عسكري، حربي 

335.  askersel عسكري 

336.  askıllı مع تعليقة 

337.  aslı gibi طبق األصل 

338.  aslının aynı  طبق األصل 

339.  asli أصلي، أساسي، مبدئي 

340.  asma عل ق عل ق، مثال: جسر م   تعليق، م 

341.  asrî عصري، حديث 

342.  asrtopikal شبه مداري 

343.  astarlı بط ن، ذو بطانة  م 

344.  astroloji لفلك، علم التنجيم، فلكيعلم ا 

345.  astronmi علم الفضاء، فلكي، فضائي 

346.  astronomik  فلكي 

347.  Asyalı آسيوي 

348.  aşağı yukarı  ً  تقريبي، تقريبا

349.  aşamalı تَْدِريجي، بالتدريج، َشْيئاً فََشْيئاً، مرحلي 

350.  âşık  تي م، عاشق، ولهان  م 

351.  âşıkâr صريح بذاته،غني عن البيان 

352.  aşılı   لق  حم 

353.  aşındırıcı أك ال، حات 

354.  aşınmış  متآكل، محفور 

355.  aşırı 
فرط، مبالغ،متجاوز الحد، مغال فوق  زائد، م 

 الحد

356.  aşırı çirkin م سرف في الدمامة أو القباحة 

357.  aşırı duygusal حس اس، رقيق العاطفة، سريع التأثر 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

358.  aşırı incilik مسرف أو مغال في الرقة 

359.  aşırı isteklerinde متماد في طلباته 

360.  aşırı istekli شديد الرغبة 

361.  aşırı kısa مسرف في القصر 

362.  aşırı miliyetçi قومي متطرف 

363.  aşırı sıcak   شديد الحر 

364.  aşırı süslenmiş مرصوف، مفروش، م زخَرف 

365.  aşırı taraftar د  متطرف في تعصبه،، متشد ِ

366.  aşısız لق ح  غير م 

367.  aşikâr  واضح، جلي 

368.  âşinâ مألوف، مأنوس 

369.  aşkın ه نز   نزيه،م 

370.  atar نابض، رامي ، راجم 

371.  ateist لِحد، إلحادي  م 

372.  ateşli ناري، مثال سالح ناري 

373.  atılan المرمي، المقذوف 

374.  atılgan 
عدواني، هجومي، مكافح، مشاكس، جريء، 

جسور، شجاع، قوي، شديد القدرة على 
 االحتمال

375.  atılmış مرمي، مقذوف 

376.  atik رشيق، خفيف، سريع الحركة 

377.  atlantik أطلسي، أطلنطي 

378.  atlayabilen قادرعلى القفز 

379.  atlayan الواثب، القافز 

380.  atletik رياضي 

381.  atmosfer , atmosferik جوي، مثال: الغالف الجوي 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

382.  atom ذري 

383.  avamcı , avami عامي 

384.  avantajlı مفيد، نافع 

385.  avantajsız غيرمفيد، غير نافع 

386.  Avrupalı أوروبي 

387.  Avustralyalı أسترالي 

388.  Avusturyalı نمساوي 

389.  ayakta durabilen قادرعلى الوقوف على قدميه 

390.  ayakta duran الواقف على قدميه 

391.  ayan beyan واضح، جلي،ماثل للعيان،ظاهر، صريح 

392.  ayarlanabilir يمكن ضبطه أو تعديله 

393.  ayarlı عد ل ، مضبوط، منضبط  م 

394.  ayarsız ختل العيار، غير منضبط  م 

395.  aybaşılı حائض 

396.  aydın م ضاء، مستنير، رجل فكر، مفكر 

397.  aydınlatıcı منير، مضيء 

398.  ayıklanmış مفروز، منقى ،منتقى 

399.  ayıplı معيب 

400.  ayıpsız بدون عيب، ال عيَب فيه 

401.  ayır بعد، مقصي  معزول، مفصول، م 

402.  aykırı biçimde مغايراً لـ ، بشكل مغاير لـ 

403.  aylak متسكع، شريد،متشرد،صعلوك 

404.  aylı قِمر  م 

405.  aylık  شهري 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

406.  aylıklı ,aylıkçı العامل أو الموظف الذي يعمل بأجر شهري 

407.  aymaz    غافل 

408.  aynalı ذو مرآة 

409.  aynı نفس الشيء،عينه ، نفسه 

410.  ayplayıcı از،معي ب  الئم، لم 

411.  ayrı مستقل، منفصل، منعزل، متباعد 

412.  ayrı ayrı منفصالً، متباعد، كل على انفراد 

413.  ayrık بعد، مقصي  معزول، مفصول، م 

414.  ayrılan مغادر، تارك 

415.  ayrılıkçı  انفصالي، تحرري 

416.  ayrılmış بعد، مقصي،مطلق  معزول، مفصول،، منفصل م 

417.  ayrıntılı   فص ل، مليء بالتفاصيل  م 

418.  az قليل 

419.  az şekerli سكر قليل 

420.  az tuzlu ملح قليل 

421.  azaltıcı خف ِف  م 

422.  azametli عظيم، كبير 

423.  azami أعظمي، مثال: القيمة األعظمية 

424.  azarlayan    عاتب، الئم، موبخ  م 

425.  azıcık ق لي ل 

426.  azimli 
حد د،  ر، م  قر ِ ر، عاقد العزم، م  حازم، عازم، م ص ِ

م، محتوم    م صم 

427.  aziz عزيز، جليل،رفيع الشأن 

428.  azotlu آزوتي 

429.  babasına çekmiş فيه مالمح من أبيه 

https://www.seslisozluk.net/ayr%C4%B1k-nedir-ne-demek/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

430.  babasız يتيم األب 

431.  bacaksız مبتور الساق 

432.  badem gözlü واسع العينين 

433.  bademli اللوز، لوزي مع 

434.  bademsi لوزي الشكل، شبيه باللوز 

435.  bağımlı   ْستَقَل قي د، َغْير  م   مدمن، ملتزم، مربوط، م 

436.  bağımsız مستقل، معتمد على نفسه، قائم بذاته 

437.  bağımsızlıkçı انفصالي، تحرري 

438.  bağıntılı مرتبط بـ،متصل بـ، ذو صلة بـ 

439.  bağıran الصائح، الصارخ 

440.  bağırgan صي اح،ضجوج، كثير الصراخ 

441.  bağırsak قولوني له عالقة بالقولون، معوي 

442.  bağışçı متبرع، واهب 

443.  bağışık عفى من، منيع، محص ن ضد  م 

444.  bağışıklı عفى، م ستثنى، ذو منا عةمنيع، حصين، م   

445.  bağışlanmaz برر له،الي غفر  ال ي غتفر، ال ي صفح عنه، ال م 

446.  bağışlanmış ح، مغفور له عفى من، م سام   م 

447.  bağışlayan واهب، وه اب، غفور، غافر، متبرع 

448.  bağlanan المربوط 

449.  bağlantılı مربوط، مرتبط بـ ذو عالقة بـ 

450.  bağlantısız غير مرتبط،متقطع،مفكك 

451.  bağlayan لرابط، الملزما  

452.  bağlı قي د  مربوط، م 

453.  baharatlı , baharlı به ر بالتوابل  مع البهار، م 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

454.  baharatsız غير مبهر بالتوابل 

455.  bahçeli  مع حديقة 

456.  bahçesiz بال حديقة 

457.  Bahreynli بحريني، نسبة إلى مملكة البحرين 

458.  bahsi geçen المذكور، اآلنف الذكر 

459.  bahsi geçmemiş ر مذكورغي  

460.  bahtı açık غير محظوظ، تعيس، منحوس 

461.  bahtiyar محظوظ 

462.  bahtlı محظوظ، حسن الحظ، سعيد، مؤات 

463.  bahtsız 
سيء الحظ، سيء الطالع، غير محظوظ، تعيس، 

 منحوس

464.  bakan شاهد  الناظر، الم 

465.  bakılan المنظور، المشاَهد 

466.  bakımlı 
عتنى به،غ ر يأنيق، مهندم، نظيف، نقي، شيك، م 

هَمل  م 

467.  bakımsız  ْهمل،واه، متداع، خِرب  م 

468.  bakır , bakırlı 
ن من النحاس، مثال سلك  نحاس،نحاسي، مكو 

 نحاسي

469.  bakteriyel بكتيري 

470.  balgam , balgamlı بلغم، بلغمي 

471.  balgam sökücü قش ع، طارد للبلغم  م 

472.  balıklı مع السمك 

473.  balistik بالستي 

474.  ballı عس ل  معسول، م 

475.  bambaşka  ً  مختلف كليا

476.  banka 
مصرف، مصرفي، مثال ضمان بنكي أو 

 مصرفي، حساب بنكي أو مصرفي

477.  barbar بربري، همجي، متوحش 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

478.  barış سلم، صلح، سلمي، مثال مفاوضات سلمية 

479.  barışçıl مسالم، محب للسالم، سلمي 

480.  barışsever  مسالم، محب للسالم، سلمي 

481.  basbayağı  ً ، عادي جداً ، مألوف جداً  شائع تماما  

482.  basık فلطح، م سط ح، أفطس  م 

483.  basılı مطبوع 

484.  basın صحافة، صحفي 

485.  basınçlı مضغوط 

486.  basiretli إنسان ذو بصيرة، حذر، حكيم، كتوم، عاقل 

487.  basiretsiz قليل التبصر،عديم البصيرة 

488.  basit بسيط، سهل، هي ِن 

489.  baskıcı قمعي 

490.  baskılı وع، م طب ع، مطبوعمضغوط، مقم  

491.  baskısız غير مطبوع 

492.  basma مطبوع، مضغوط 

493.  bastonuna dayanarak متكأ  على عكازة 

494.  baş başa وجهاً لوجه، على انفراد 

495.  baş döndürücü خ، مسبب للدوار ِ دو   م 

496.  baş düşman عدو لدود 

497.  baş kaldıran متمرد، عنيد 

498.  başarabilen ققادرعلى النجاح أو التفو  

499.  başarılı  ناجح، متفوق  

500.  başarısız فاشل، راسب 

501.  başı öne eğik مطرق الرأس، مطأطئ الرأس 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

502.  başı rahat خالي البال 

503.  başı rahat خالي البال، مرتاح البال 

504.  başı yerde رأسه في األرض، م طرَق الرأس 

505.  başına buyruk ستب ِد  برأيه  م 

506.  başlamayan غير  بادئ 

507.  başlanan المبدوء به 

508.  başlangıç 
بداية، ابتداء،أولي، افتتاحي،تمهيدي مثال:مرحلة 

 أولية

509.  başlayan  مبتدئ 

510.  başlayan البادئ، المستهل 

511.  başlayıcı افتتاحي 

512.  başlıklı ذو قبعة،مقال معنون، تحت عنوان 

513.  başörtülü متحجبة، محجبة 

514.  bataklık   مستنقع، مستنقعي 

515.  bataklıklı عيمستنق  

516.  batan غارق، غريق 

517.  batı 
الغرب، غربي نسبة إلى اتجاه الغرب، مثال 

 ألمانيا الغربية. المنطقة الغربية

518.  batıcı از، واخز  وخ 

519.  batıl  باطل، الغ، غير نافذ، غير فع ال 

520.  batini باطني، داخلي، جوفي 

521.  bayağı دنيء، حقير 

522.  bayat بايت، قديم، عتيق 

523.  baygın ،غمى عليه  فاقد الوعي أو الشعور م 

524.  bayıcı ل ، مضجر م ِ  م 

525.  bebek 
دي،  دي، لألطفال، مثال ألبسة وال  رضيع،وال 

 لألطفال
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

526.  becerikli   
عل ِم، نشيط، بارع، حاذق، لبق،  ل ِم، م  ماهر، م 

 داهية

527.  beceriksiz عديم المهارة 

528.  bedava مجاني، إضافي، عالوة 

529.  beden , bedeni بدني، جسماني 

530.  bedensel بدني، جسماني 

531.  bedevi أعرابي، بدوي 

532.  beğenilecek الذي سي حب، سي عجب  به 

533.  beğenilir فض ل، م ستحسن،محبوب،جدير باإلعجاب  م 

534.  bej لون بيج 

535.  bekâr أعزب، عازب 

536.  bekarlık عزوبية، عذري، عذراوي 

537.  beklemeyen نتِظر  غير م 

538.  beklenen  َرتق توق ع، م  نتَظر، م  بم   

539.  beklenmedik توقع،طارئ،لم يكن في الحسبان  غير م 

540.  beklenmeyen تَوق ع نتَظر، غير  م   غير  م 

541.  beklenmez توق ع  مفاجئ، فجائي، غير م 

542.  bekleyen تَوق ِع نتَِظر، الم   الم 

543.  belagatli بالغي 

544.  Belçikalı بلجيكي 

545.  belediye 
بلدية، بلدي ،مثال المجلس البلدي، انتخابات 

 بلدية...

546.  belgesel 
وثائقي، توثيقي،مدعم بالمستندات، مثال فيلم 

 وثائقي

547.  beliresiz بَهم  غير واضح بالضبط، م 

548.  belirgin واضح، جلي، ظاهر، مميز 

549.  belirleyeci 
د، معي ِن، منصوص عليه، مثال خصائص  حد ِ م 

 ممي زة
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

550.  belirli عي ن،منصوص عليه حد د،م   م 

551.  belirsiz ،مبهم خفي ، غير مرئي، غامض  

552.  belirtsiz بال عالمة 

553.  belli علَن، معلوم، معروف  واضح، جلي، م 

554.  bembeyaz شديد البياض، ناصع 

555.  bencil  أناني 

556.  benek benek بق ع، منق ط  م 

557.  benekli نق ط، مرق ط  م 

558.  benli ذو شامة 

559.  benzemez ير متشابه، متفاوتمختلف، متباين،غ  

560.  benzer  مشابه، شبيه 

561.  benzeri görülmemiş المثيل له، غير مسبوق 

562.  benzersiz   
فريد، ال نظير، ال مثيل، وحيد، وحداني، منقطع 

 النظير، بال نظير، بال مثيل

563.  benzeş مشابه، شبيه 

564.  berbat 

ردئ، سيء، خبيث، فاسد المزاج، هادر، 
، مشؤوم، خسيس، وخيم، شرير، منحوس

، واجب اللوم، حقير،  موجب الوخامة، مضر 
سيئ األخالق، شنيع، بشع، فظيع، بي ن الفظاعة، 
دنئ، سفيل ، رذيل، لئيم ، مبتذل، عاطل ، منكر 

فزع، فظيع  ، شرير، م رعب، م 

565.  berberi بربري 

566.  bereketli مبارك ، ميمون 

567.  bereketsiz عديم أو قليل البركة 

568.  besbedava ائة بالمائةمجاني م  

569.  besbelli  ًظاهر تماماً، واضح كل الوضوح، معروف جدا 

570.  besili متلئ دِهن، سمين، م   م 

571.  besin غذاء، قوت، غذائي، مثال: مواد غذائية 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

572.  besleyeci    مفيد للجسم، ناجع، منم، غذ   م 

573.  beşer خمسة خمسة 

574.  beşer , beşeri آدمي، إنسان، بشر،بشري 

575.  beton ي، مثال منشأة بيتونيةبيتون، بيتون 

576.  bey أفندي، سيد 

577.  beyaz لون األبيض 

578.  beyaz saçları أشيب، شايب 

579.  beyazımsı قريب من األبيض 

580.  beyazlatıcı بي ِض  م 

581.  beyin مخ، دماغ، مخي، دماغي، مثال نزيف دماغي 

582.  bezelyeli مع البازالء 

583.  bezemsi غدي، غددي 

584.  bıktırıcı  ،ل ، سئم، م ضجر م ِ منف ِرم   

585.  bırakan التارك، المغادر، الهاجر 

586.  bırakılan هَمل، مهجور  منبوذ، متروك، م 

587.  bırakılmış هَمل، مهجور  منبوذ، متروك، م 

588.  bıyıksız بدون شارب 

589.  bibersiz  ًبال فلفل، ليس حارا 

590.  biçare  
بائس، ضعيف، عاجز، ال حول وال قوة له، ال 

 عون له، مغلوب على أمره   

591.  biçilmiş محصود 

592.  biçimli حسن الشكل، متناسق،رشيق 

593.  biçimli yüz وسيم، ذو شكل حسن 

594.  biçimsel شكلي، صوري 

595.  biçimsiz بدون شكل محدد 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

596.  bildik مألوف، معروف 

597.  bilen عارف، على ِعْلم، دار بـ 

598.  bileşik رك ب  م 

599.  biletsiz بال تذكرة 

600.  bileylenmiş مسنون، مشحوذ 

601.  bilgi ve kültür az   قليل الثقافة والعلوم، غير مثقف 

602.  bilgi ve kültür geniş  ثق ف، واسع العلم والثقافة  م 

603.  bilgi verici غني بالمعلومات، مفيد 

604.  bilgili  ل م، رجل علم، بليغ  عاِلم، م 

605.  bilgin ل م، رجل علم، بليغ، حكيم  عاِلم، م 

606.  bilgini فقيه 

607.  bilgisel علمي، تعليمي 

608.  bilgisiz جاهل، عديم العلم والمعرفة 

609.  bilim adamı ل م، رجل علم، بليغ  عاِلم، م 

610.  bilim dışı غير علمي، العلمي 

611.  bilimsel علمي 

612.  bilincini kaybetmiş فاقد الوعي 

613.  bilinçli واع، م درك 

614.  bilinçsiz غير واعي، غير مدرك 

615.  bilinemez اليمكن معرفته، السبيل لمعرفته 

616.  bilinen معلوم، معروف 

617.  bilinmeyen غير معلوم 

618.  bilinmez 
بَهم ،  ؤك د ، م  مجهول ، غير معلوم ، غير م 

  غامض

619.  bilir خبير، عالم 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

620.  bilmeyen تعل ِم  جاهل، على غير علم أو معرفة، غير م 

621.  bilmiş واسع المعرفة، على علم وبينة،خبير 

622.  bilnmeyen مجهول، غير معروف 

623.  bin bir   جداً  كثير 

624.  bin türlü  ًمتنوع جدا 

625.  bina edilmiş شي د نشأ، م   مبني، م 

626.  binek متطى  مركوب، م 

627.  binen الراكب، الممتطي 

628.  binici راكب، ممتطي 

629.  binilen متطى  المركوب، الم 

630.  binmiş راكب، ممتطي 

631.  birbirini izleyen  تسلِسل تتابع، متتالي، متوالي، م   م 

632.  bireysel     ،فرديشخصي 

633.  biricik وحيد ، فريد، منقطع النظير 

634.  biriken كد س  متراكم، م 

635.  birikmiş كد س كتنز، م  د خر،م   متراكم،م 

636.  birinci derece  درجة أولى 

637.  birinci el ستعَمل، جديد  غير م 

638.  birinci kalite / sınıf 
من الدرجة األولى، من الصنف األول، من 

 الطراز األول

639.  birleşik  رك ب، تركيبي، م شترك، اتحادي، مت حد  م 

640.  Birleşik Arap Emirliklerimi إماراتي، من دولة اإلمارات 

641.  birleşmiş د،محالف،متحالف وح  د، م  تح ِ  م 

642.  birleştirici رابط، مقي ِد 

643.  biten الناهي 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

644.  bitik منته، نافذ 

645.  bitirilen نَهى  الم 

646.  bitirmeyen غير ناهي، الذي الينهي 

647.  bitişik   جاور تاخم، م   م 

648.  bitkin تعَب، م رهق نَهك، م   م 

649.  bitkisel نباتي 

650.  bitli ل، قِمل قم ِ  م 

651.  bitmemiş ناقص، غير مكتمل،غير تام، غير منته 

652.  bitmez غير منته، الينتهي،ال يفنى 

653.  bitter  ْ ر  م 

654.  biyografik بيوغرافي 

655.  biyolojik بيولوجي، أحيائي 

656.  boğazlanmış مذبوح، ذبيح، منحور 

657.  boğucu خانق، شديد الرطوبة 

658.  boğuk مبحوح، مخنوق، اجش، مثال: صوت مبحوح 

659.  boğulama ق بـ  مغمور، مغَر 

660.  boğulmuş مخنوق 

661.  boğumlu ذو عقد أو عقيدات 

662.  bol  كثير، وفير، وافرغزير 

663.  bol bol وافرجداً، غزير 

664.  bombeli نتِفخ حد ب، م   م 

665.  bomboş  فارغ ً تماما  

666.  boncuklu خرزي، يحتوي على خرزات 

667.  borç alan المستقرض، اآلخذ للقرض 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

668.  borç veren قرض، المانح للقرض  الم 

669.  borçlu مدين، دائن، مديون، كفيل، ضامن 

670.  boru şeklinde أنبوبي الشكل 

671.  borulu ذو أنابيب 

672.  boş   ِفارغ، أجوف، خال 

673.  boş içi أجوف، فارغ من الداخل 

674.  boşaltılmış غ ، تم تفريغه أو إفراغه فر   م 

675.  boşan طل قة طل ق أو م   م 

676.  boşanmış    طل قة طل ق أو م   م 

677.  boşboğaz   ثرثار، فضولي، غير كتوم 

678.  boşvermiş كترث  غير مبال، لم يهتم باألمر، غير م 

679.  boyalı مصبوغ، مدهون 

680.  boyanmış  مصبوغ، مدهون 

681.  boyasız مصبوغ غير مطلي، غير  

682.  boylu ذو قامة، طويل القامة 

683.  boynu bükük مطأطئ الرأس، ذليل 

684.  boynuzlu ,boynuzsu أقرن، ذوقرن 

685.  boynuzsuz بال قرون 

686.  boysuz قصير القامة 

687.  boyun eğen خاضع،منقاد،طائع،ذليل، م ذعن 

688.  boyun eğmez اليخضع أو يخنع،أبي، َشْهم 

689.  boyun eğmiş م،متذللخضوع ، خنوع، مستسل  

690.  boyuna شاقولي، طولي، مثال: مقطع شاقولي 

691.  bozan ل عط ِ فسد، الم  بطل، الم   المفسخ، الم 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

692.  bozguna uğramış نهِزم  مدحور ، م 

693.  bozguncu فسد  م شاغب، م 

694.  bozuk خ، نتن تفس ِ عَطب، تالف، م  عط ل، م   فاسد،م 

695.  bozulan عط ل  الم 

696.  böbrek , böbreksel  كلوي 

697.  bölen أ قس م، مجز   مقسوم، م 

698.  bölgesel   محلي، إقليمي،قطري، موضعي 

699.  bölmeli  أ قس م، مجز   مقسوم، م 

700.  bölücü د  انفصالي، متمر ِ

701.  bölümsel مقطعي، قط اعي، إقليمي 

702.  bölünamez اليمكن تجزئته أو تقسيمه 

703.  bölünmez اليتجزأ 

704.  Brezilyalı برازيلي 

705.  Britanyalı بريطاني 

706.  bronz برونز، برونزي 

707.  budaklı ر العقد أو العقيداتكثي  

708.  budala أحمق، غبي، معتوه، أبله 

709.  budist بوذي 

710.  buğdaylı قمحي، مع القمح 

711.  buhar geçirmez مانع لمرور البخار 

712.  buharlı بخاري 

713.  bukle bukle جع د  )شعر( م 

714.  bukleli جع د  (شعر( م 

715.  bulacalı متنافر األلوان 

https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%8A%2C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%2C-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

716.  bulan الموجد 

717.  bulandırıcı   ِغث قرف، باعث على اإلقياء واالستفراغم   ، م 

718.  bulanık 
ر، كِدر، غامض، مبهم، ضبابي،  عِكر، متعك ِ

 غباشي

719.  bulanmış 
مرتبك، مضطرب، مهتاج، متقلقل، منفعل، 

غاث منزعج،  م 

720.  bulaşıcı  عدي، ساري، مرض معدي  م 

721.  bulaşkan عدي، ساري، مرض معدي  م 

722.  bulaşmış لط خ  م 

723.  Bulgaristanlı , Bulgar بلغاري 

724.  bulgusal اختراعي، اكتشافي 

725.  bulunan موجود، متوفر، حاضر،كائن 

726.  bulunmayan تغي ِب، متخلف عن  غير موجود، غائب، م 

727.  bulunmaz اليوجد، الي عو ض 

728.  bulunur  موجود، متوفر 

729.  buluş sahibi مبتِكر، مخترع، صاحب االختراع 

730.  buluşan المالقي، ملتقي 

731.  bulutlu  غائم 

732.  bulutsu سديمي، ضبابي 

733.  burcuva برجوازي 

734.  burgulu قْلَوظ  م 

735.  burnu büyük متعال، مترفع، متعجرف 

736.  burnunu أنفي 

737.  buruk الذع،السع 

738.  buruş buruş جع د  م 

739.  buruşuk جع د د، م   متجع ِ

https://www.seslisozluk.net/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%83%2C-%D9%85%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A8%2C-%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%AC%2C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%82%D9%84%2C-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D9%84%2C-%D9%85%D9%86%D8%B2%D8%B9%D8%AC%2C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%2C-%D9%85%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8%2C-%D9%82%D9%84%D9%82%2C-%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%83%2C-%D9%85%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A8%2C-%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%AC%2C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%82%D9%84%2C-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D9%84%2C-%D9%85%D9%86%D8%B2%D8%B9%D8%AC%2C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%2C-%D9%85%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8%2C-%D9%82%D9%84%D9%82%2C-%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-nedir-ne-demek/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

740.  buyurgan ستب ِد،م حب للسيطرة،متسل ِط  م 

741.  buz جليدي، مثال: عصور جليدية 

742.  buz gibi  ثل ج  بارد مثل الثلج، م 

743.  buzlanmış ثل ج تجل ِد،م  غط ى بالجليد،م   م 

744.  buzlu 
تجل ِد  مع  ثِلج، م  د،م  بارد مثل الثلج، مجل د،متجم ِ

 البوظ

745.  bükük تويملوي، مل  

746.  bükülgen   قابل لل ي أو الطي 

747.  bükülmez ال يلتوي 

748.  bükülmez جامد، صلب الينحني أو يلتوي 

749.  bükülmüş   ملوي، منحني،معقوف 

750.  bükülü ملوي، منحني،معقوف 

751.  bükümlü ج تعر ِ نعرج، م   م 

752.  bürokratik بيروقراطي 

753.  büsbütün بالكامل تماماً، برمته 

754.  bütün  إجماليكامل، كلي، تام ،  

755.  bütün bütün  ً  كليا

756.  bütüncül اجمالي، شامل،إجماعي،كلي 

757.  bütünsel كلي، إجمالي 

758.  büyücek , büyükçe كبير إلى حد ما 

759.  büyücü م شعوذ، ساحر 

760.  büyük كبير، ضخم 

761.  büyüklenen ترف ِع تكب ِر، متباه،متغطرس،مزهو، م   م 

762.  büyülenmiş مسحور 

763.  büyüleyici ،فاتن، أخاذساحر، جذاب  
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

764.  büyülü سحري 

765.  büyüsel سحري، شعوذي 

766.  büyüten  َكب ِر  م 

767.  büyütücü ي نم ِ َكب ِر، م   م 

768.  büyütülmüş  كب رة كب ر،مثال صورة م  مرات 4م   

769.  büyüyen متفاقم 

770.  büzgülü طع ج يحوي على تطعيجات  م 

771.  büzüşük نقبِض تقل ِص،م  نكِمش،م   م 

772.  byıklı ذو شارب 

773.  cahil  جاهل، على غير علم أو معرفة، غير متعلم 

774.  câiz جائز، مسموح به، مباح 

775.  câiz değil غير جائز، غير مسموح 

776.  cam زجاج، زجاجي 

777.  cambaz بهلوان 

778.  cambazlık بهلوانية، بهلواني، مثال حركات بهلوانية 

779.  can sıkıcı ل، م ضِجر،م ضايق،م زعج م ِ  م 

780.  canadan ي، حميمي، م خلص  صميمي، ود ِ

781.  candan حيوي، نشيط 

782.  canı sıkıl كئيب، م زهق، ذو مزاج عِكر 

783.  canı sıkılmış كئيب، م زهق، ذو مزاج عِكر 

784.  canlandıncı  هي ِج، باعث على  النشاط مثير، م 

785.  canlı  حيوي، نشيط، على الهواء مباشرة 

786.  cansız جامد، الحياة فيه 

787.  capcanlı  ًحيوي جدا 

http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Dini-Terimler-Sozlugu/Detay/CAIZ-DEGIL/1004
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

788.  câri  
تدف ِق، سائل، مثال: حساب جاري، ماء  جاري، م 

 متدفق

789.  cari olan متداَول 

790.  casus جاسوس، عميل 

791.  casusluk 
 تجسسية، تجسسي، استطالعي 

 مثال: أعمال تجسسية

792.  caydırcı رادع، ردعي، وازع، مثال تدابير رداعة 

793.  cazibeli جذ اب، فت ان، جاذب 

794.  cazibesiz غير جذ اب، بدون جاذبية 

795.  cazip م شوق،مستهو،رائق، الفت للنظر 

796.  cebirsel جبري، مثال: األعداد الجبرية 

797.  cedelci جدلي،مولع بالجدل،كثير النقاش،مماحك 

798.  cefakâr َجِلدْ صبور، صبور على األذى ، 

799.  cehennemi جهن مي 

800.  cemil جميل 

801.  cenazeyi kaldıran  شي ع، مشارك في الجنازة  م 

802.  cerrahi جراحي 

803.  cesaret vereci ع، باعث على الحماس شج ِ  م 

804.  cesaretlendirici ع شج ِ  م 

805.  cesaretli  ،جسور،مقدام شجاع 

806.  cesaretsiz جبان 

807.  cesur ،جسور شجاع 

808.  cevap veren لب ِي النداءم 

809.  cevizli مع الجوز 

810.  ceza alan م بعقوبة أو مخالفة غر  عاقَب، الم   الم 

811.  ceza veren رم غ ِ  المعاقِب، الم 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

812.  cezai جزائي، عقوبي، جنائي،عقابي 

813.  cezali عاقَب  م 

814.  cezasız عاقَب، بدون مخالفة أو عقوبة  غير م 

815.  Cezayirli جزائري 

816.  cılız 
قوي، ضعيف، ضامر، هزيل، نحيف، خائر ال

 مهزول   

817.  cırlak صوت حاد م زعج 

818.  cıvalı زئبقي، يحوي على معدن الزئبق 

819.  cıvıl cıvıl مليء بالنشاط 

820.  ciddi جدي، خطر 

821.  ciddi tavırlı وقور، رزين،رصين، جاد 

822.  ciddiyetsiz غير جاد، غير مهتم 

823.  cilt جلد، جلدي 

824.  cimri  بخيل، شحيح 

825.  cins cins جناس، متعدد األجناسمختلف األ 

826.  cinsel  جنسي، تناسلي 

827.  cinsi جنسي 

828.  coğrafi جغرافي 

829.  coşkulu توت ِر س، مهتاج، ثائر، م  تَحم ِ  م 

830.  coşkun تحم ِس  ثائر، هائج، م 

831.  cömert   ْ كريم، جواد، سخي 

832.  cumhuriyet جمهوري،مثال حكم جمهوري 

833.  cumhuriyetçi  الجمهوري 

834.  cüce 
ير، الشيء الصغير، قصير قزم، حيوان صغ

 وبدين

835.  cünüp ن ب  ج 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

836.  cür'etkar جريء، مجترئ، متجاسر 

837.  cüretli  
جريء، شجاع، ال يخاف، باسل، ال يهاب، 

 جسور

838.  cüsseli ضخم الجثة، ضخم البنية 

839.  cüssesiz صغير الحجم، صغير البنية 

840.  cüzamlı مجذوم، مصاب بمرض الجزام 

841.  çabalayan  مجتهد 

842.  çabasız بدون أي جهد 

843.  çabuk  ًع، فورا  سريع، عاجل،متسر ِ

844.  çağdaş عاصر، حديث، عصري  م 

845.  çağdışı متخلف، غير عصري 

846.  çakıl , çakıllı حصى، حصوي 

847.  çalar عازف ، وتري 

848.  çalımlı تعجرف تكب ِر، م   م 

849.  çalınan المسروق، المعزوف 

850.  çalınmış  مسروق 

851.  çalıntı مسروق 

852.  çalışabilen على العملقادر  

853.  çalışamayan   غير قادر على العمل 

854.  çalışan العامل 

855.  çalışkan  ِجد، مجتهد، نشيط، دؤوب  م 

856.  çalkantılı هائج، م ضطرب،صاخب، مثال : البحر هائج 

857.  çamurlu وحل، طيني  م 

858.  çamursu  وحل، طيني  م 

859.  çamursuz غير موحل 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

860.  çapkın د للنساء تود ِ ول ع، م   َشبِق، م 

861.  çapraşık ش،م ضطرب شو   م 

862.  çapraz موروب ، بالورب 

863.  çapulcu قاطع الطريق، السالب، الغانم 

864.  çarçabuk   ًسريع جدا 

865.  çarçur   بذ ِر  م سرف، م 

866.  çaresiz  
م  تس ِ يائس، متهور، فاقد لألمل، مستقتل، م 

 بالتهور، ليس بيده حيلة

867.  çarpaşık عق د  متشابك، غير واضح، م 

868.  çarpıcı أخاذ، ضارب 

869.  çarpılan الحد المضروب في الرياضيات 

870.  çarpıtılmış ف ه، م حر  شو   م 

871.  çarşaflı kadın امرأة محتجبة بالجلباب 

872.  çatal dili ذو لسانين، كذ اب 

873.  çatallı ب، ذو شعب تشع ِ  م 

874.  çatık )م ) وجه تجه ِ  م 

875.  çatık kaşlı قط ب الحاجبين  عبوس، م 

876.  çatılı غط ى، م  سقوفم 

877.  çatışık متنازع، متضارب 

878.  çatışken تنازع عليه  م 

879.  çatma kaşlı مقطوب الحاجبين 

880.  çehresini   عبوس 

881.  çekemez ه  اليمكن سحبه أو جر 

882.  çekici جذ اب، فت ان، جاذب 

883.  çekilen  نجِذب، مجرور  مشدود، مسحوب، م 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

884.  çekilmiş نجِذب، مجرور  مشدود، مسحوب، م 

885.  çekimsiz نوع من الصرف )في قواعد اللغة(مم  

886.  çekingen 
يي، عفيف النفس، محتشم، غير واثق  خجول، ح 

 من نفسه، منطو على نفسه

887.  çekirdekli مع بذر، ذو بذور، يحوي على نواة 

888.  çekirdeksel نووي 

889.  çekirdeksiz بدون بذر، خالي من البذور، ليس له نواة 

890.  çekişmeli تنازع عل تنافَس عليه، م   يهم 

891.  çekişmesiz ال جدال فيه 

892.  çelik فوالذ، فوالذي 

893.  çelişen متناقض، متضارب 

894.  çelişkili متناقض، متضارب، مثال أخبار متضاربة 

895.  çembersel مستدير، دائري، حلقي 

896.  çemenli مع نبات الحلبة 

897.  çepeçevre بكامل المحيط 

898.  çerçeve إطار، إطاري 

899.  çerçeveli ذو إطار، مع إطار 

900.  çerçevesiz بدون إطار، مثال نظارة بدون إطار 

901.  çeşit çeşit 
متنوع، كثير التنوع، شت ى، مثال شتى 

 المأكوالت

902.  çeşitli   د تعد ِ ع، متنوع،م  نو   م 

903.  çeşnili به ر، لذيذ المذاق نك ه، م   م 

904.  çetin  قارس 

905.  çevik رشيق، سريع، خفيف الحركة 

906.  çevre , çevresel بيئي، محيطي 

907.  çevreci محافظ على البيئة 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

908.  çevrelenmiş ق حاط، م طو   م 

909.  çevreli ر حاط بـ، م سو   م 

910.  çevrilmiş ق، ملفوف، م حاط بـ  م طو 

911.  çevrimsel دوراني 

912.  çıkan   قبل على  مندفِع، م 

913.  çıkarcı انتهازي، وصولي 

914.  çıkarıl قابل لإلزالة والتغيير 

915.  çıkarılabilir  قابل للفصل 

916.  çıkık ناتئ، بارز 

917.  çıkıntılı بارز، ناتئ، ذو نتوءات 

918.  çıkmaz غلَق، مسدود  غير نافذ، م 

919.  çılgın      
مجنون، مخبول، معتوه، أبله، نزق، طائش، 

خب ل، مهووس  م 

920.  çılgınca جنوني، مثل المجنون 

921.  çınlayan ًدوي  م 

922.  çıplak عاري، عريان 

923.  çırılçıplak عار بشكل صارخ ومثير 

924.  çiçekli م زهر، مليئ بالزهور 

925.  çiçeksiz بال زهور، غير م زِهر، خالي من الزهور 

926.  çift زدوج، زوجي  م 

927.  çift katlı ثنائي الطيات 

928.  çift taraflı ذو وجهين، ثنائي الوجه 

929.  çift yönlü   ذو اتجاهين 

930.  çifte kavrulmuş ر على الوجهين  مشوي وم حم 

931.  çiftli زوجي، مزدوج 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

932.  çiğ نيء، غير مطبوخ 

933.  çikolatalı مع الشوكوال، يحوي على شوكوال 

934.  çilekli مع الفريز 

935.  çimenli عشبي، معشب 

936.  çimento اسمنت، اسمنتي 

937.  çini baskılı طب ع برسوم صينية  م 

938.  Çinli صيني ، مواطن صيني 

939.  çirkin قبيح، بِشع 

940.  çivili ثب ت بالمسامير ر، م   مسم 

941.  çizelgeli   ل، مضفورمجدو  

942.  çizgi çizgi قل م  م خط ط، م 

943.  çizgili قل م ، مخط ط، رسومي، مرسوم  م سط ر، م 

944.  çizgisel خطي،رسومي 

945.  çocuk   
دي، لألطفال   طفل ، ولد ، وال 
دي، لألطفال  مثال: ألبسة وال 

946.  çocuksu صبياني، طفولي 

947.  çocuksuz بال ولد، غير م نجب 

948.  çok غزيركثير، وفير، وافر ، 

949.  çok şükür eden شكور 

950.  çok unutkan كثير النسيان 

951.  çok uyuyan kimse شخص كثير النوم 

952.  çokgen م ضل ع، متعدد الجوانب 

953.  çoklu ع نو  د، م  تعد ِ  م 

954.  çol صحراوي 

955.  çolak أكتع 
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956.  çorak محل، صحراوي  م جدب، فقر، بورم 

957.  çözücü  مي ِع حل ِل، مذيب، م   حال، م 

958.  çözük مفكوك، محلول 

959.  çözülebilir قابل لالنحالل، قابل للحل 

960.  çözülmez ال ي حل، ال ينحل 

961.  çözümlemeli   تحليلي 

962.  çözümlenmiş نحل  م 

963.  çözümsel تحليلي 

964.  çözümsüz ال ي حل، ال ينحل، معضل 

965.  çözünebilir ذائب، قابل للذوبان 

966.  çürük    ِس تسو  تعف ِن، م   فاسد، عاطل، م 

967.  çürüklü )فاسد ) تقال لألغالل،الفواكه، الخ 

968.  çürümüş خ، بالي، فاسد تفس ِ تعف ِن، م   م 

969.  dağ  جبل ، جبلي 

970.  dağılmış ق ع، متفر ِ بعثر، موز   م 

971.  dağınık saçlı أشعث الشعر 

972.  dağlı جبلي، فظ، غليظ 

973.  dağlık جبلي، كثير الجبال 

974.  dahi   داهية، عبقري،شديد الذكاء 

975.  dâhili ي، داخلي، جوفيباطن  

976.  daim دائم، مستمر 

977.  daimi 
مستمر، واقف، منتصب، قائم، دائم، مستديم، 

 ثابت، ساري المفعول  

978.  daire şekilde على شكل دائري 

979.  dairesel دائري 
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980.  dakik دقيق ،منضبط، محافظ على وعده، منضبط 

981.  dakik olmayan شخص غير دقيق بمواعيده، مخلف للمواعيد 

982.  dalga dalga ِج تمو  ج، م  مو   م 

983.  dalgalı ج، مائج، هائج، ذو أمواج تمو  ج، م  مو   م 

984.  dalkavuk داهن، متطفل  مرائي، م 

985.  dallanmış , dallı تشع ِب ع، م  فر  ع، م  تفر ِ  م 

986.  damarlı شرياني، له عالقة بالشرايين 

987.  damgalı مدموغ بخاتم، ممهور 

988.  damgasız غير مدموغ 

989.  Danimarkalı دانماركي من الدانمارك 

990.  dapdar  ً  َضي ِق تماما

991.  dapdaracık  ًَضي ِق جدا 

992.  dar ضي ِق 

993.  daracık  ًَضيق جدا 

994.  darbeci قوم باالنقالبانقالبي، الذي ي  

995.  dargın     ساخط، مستاء، ناقم 

996.  darılgan سريع االنفعال أو التأثر 

997.  davet eden الداعي إلى حفل أو مناسبة، صاحب الدعوة 

998.  davet edilen المدعو 

999.  davet etmeyen غير  داعي 

1000.  davetsiz غيرمدعو 

1001.  davranışsal سلوكي 

1002.  dayanıklı قَاِوم، َمتين، منيع، حصي نم   

1003.  dayanıksız ركيك، دنيء،رديء النوع،قابل للتلف أو الفسد 

https://www.seslisozluk.net/damarl%C4%B1-nedir-ne-demek/
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1004.  dayanılmaz الي حتمل، الي طاق،صعب االحتمال 

1005.  deccal ال  دج 

1006.  dedikoducu 
يل، واشي، مغتاب، قصًّاص، كثير القال والق

ام  نم 

1007.  değerli قي ِم، ذات قيمة، نفيس، ثمين 

1008.  değersiz رخيص ، تافه، بدون قيمة 

1009.  değişebilir قابل للتغيير أو التبديل 

1010.  değişemez اليمكن أن يتغي ر أو يتبد ل 

1011.  değişik  مي ز تفاِوت، م  تبايِن، م  ختِلف، م   م 

1012.  değişken   ل، م تبد ِ تغي ِر، م  تقل ِبم   

1013.  değişmez ثابت، اليتغي ر ، اليتبد ل 

1014.  değiştirebilir يمكن استبداله أوتغييره أو تعديله 

1015.  değiştirici غي ِر ل، م  بد ِ  م 

1016.  değiştirilemez 
اليمكن تغييره أو تبديله، الرجوع فيه،غير قابل 

 للنقض

1017.  dehşetli فاجئ، م ريع، فظيع دهش، م   م 

1018.  dejenere ت نحْط ، م  خم  تفس ِ دِن،م   

1019.  dekoratif زخرفي، تزييني 

1020.  dekorlu ق، م رص ع نم   م زخَرف، م 

1021.  deli  
مجنون، مخبول، معتوه، أبله، نزق، طائش، 

خب ل، مهووس  م 

1022.  delici ثاقب، م حدث للثقوب 

1023.  delikli   م خر  ثق ب، مثقوب، م   م 

1024.  deliksiz ثق ب، خالي من الثقوب  غيرم 

1025.  delinmiş ثق ب م  م  خر  ، مثقوب، م   

1026.  demetli م حز   محزوم،م 

1027.  demir ,demirli حديدي 

http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Dini-Terimler-Sozlugu/Detay/DECCAL/1156


 
 

240 
 

في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

1028.  demografik ديموغرافي، إحصائي بشري 

1029.  demokrat ,demokratik ديموقراطي 

1030.  deneme aşamasında تحت التجربة، قيد اإلختبار 

1031.  denememiş ختبَر ب أو م  جر   لم ي حاول،لم ي جرب بعد، غيرم 

1032.  denemiş ب ، ذو تجربة أو خبرة، صاحب تجربةم جر   

1033.  denetimli راقب عليه، خاضع للرقابة  م 

1034.  deneyen 
ختبِر، الشخص الذي يقوم باالختبار  ب، الم  المجر ِ

 أو الفحص

1035.  deneyimli   ب، ذو تجربة أو خبرة، صاحب تجربة جر   م 

1036.  deneyimsiz 
حن ِك، عديم الخبرة أو التجربة، حديث  غير م 

 العهد

1037.  deneysel تجريبي ،اختباري، عملي 

1038.  dengeli توازن  متعادل ، م 

1039.  dengesiz 
ن، مختل   غير متوازن، غير متعادل، غير متز ِ

 التوازن

1040.  denitimsiz راقب عليه  غير م 

1041.  deniz   بحر، بحري، له عالقة بالبحر 

1042.  denizci ح ،بحري، له عالقة بالبحر ار، مال   بح 

1043.  denk عادل كافئ، م  وازي، م  ، م ساو، نظيرم   

1044.  deprem  زلزال، زلزالي  

1045.  depreşen ر، مرتد باتجاه معاكس تكر ِ  منتكس، منكوس، م 

1046.  dereceli  تَْدِريجي، بالتدريج، َشْيئاً فََشْيئاً، مرحلي 

1047.  derhal سريع، فوري، تواً، فوراً، في الحال 

1048.  deri   جلد، جلدي ، مثال: األمراض الجلدية 

1049.  derin عميق 

1050.  dermansız نِهك، م ضن، متعِذ ر عالجه  ع ضال، م ستعص، م 

1051.  ders درس، دراسي، مثال : منهاج دراسي 
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1052.  ders çalışabilen قادرعلى الدراسة 

1053.  ders çalışan الدارس لدروسه 

1054.  dertli  مهموم 

1055.  dertsiz خالي البال، بدون هموم 

1056.  desenli ق عر   م زخرف، منقوش، م 

1057.  destansı ملحمي، بطولي 

1058.  destekleyeci ناصر، م عاضد، مؤازر، م ساند  م 

1059.  detaycı ف في النقد تطر ِ  سريع االهتياج، شديد االنتقاد، م 

1060.  detaylı فص ل، مليء بالتفاصيل  م 

1061.  dev عمالق، مارد 

1062.  devam eden تابع ثابر على، م  واظب، م   م 

1063.  devamlı  باق، مستمر، دائم 

1064.  devamsız 
 اجتماع،الحضور غير متواصل، غير منتظم في

 أو دراسة

1065.  devimsel حركي ميكانيكي 

1066.  devlet دولة،حكومة، حكومي، مثال الدوائر الحكومية 

1067.  devletçi حكومي، رجل حكومة 

1068.  devrik معكوس، عكسي، مقلوب 

1069.  devrilmiş مقلوب 

1070.  devrimci   د، ثوري، عاص  ثائر، متمر ِ

1071.  deyyus ديُّوث 

1072.  dezenfekle edilmiş عق م  م 

1073.  dezenfektan ر طه ِ  م 

1074.  dış خارج، خارجي 

1075.  dış merkezli   المركزي 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

1076.  diazyn edilmiş م  م صم 

1077.  differential تفاضلي، في الرياضيات، معادلة تفاضلية 

1078.  dijital ديجتال، رقمي 

1079.  dik قائم، متعامد، رأسي 

1080.  dikbaşlı صعب القياد، صعب المراس 

1081.  dikdörtgen şekil مستطيل الشكل 

1082.  dikenli شائك، شوكي 

1083.  dikey      
متعامد، شاقولي، مثال: حركة شاقولية، مقطع 

 شاقولي

1084.  dikili قائم، متعامد، منتصب، منصوب 

1085.  dikkat çekici 
واضح، جلي، رائع، بارز، ظاهر، مدهش، 

 الفت للنظر

1086.  dikkat eden   
هتم في  رت ب، م  تيق ِظ، حذر، دقيق، م  بال، م  م 

 عمله، حريص

1087.  dikkatli 
هت رت ب، م  تيق ِظ، حذر، دقيق، م  بال، م  م في م 

 عمله، حريص

1088.  dikkatsiz  المبالي، غير مهتم، غير مكترث 

1089.  diktatör   ستبد، ديكتاتور  م 

1090.  dil bilgini لغوي، عالم باللغة 

1091.  dilbilimsel لغوي 

1092.  dilenci اد ل، شح  ِ  متسو 

1093.  dilimlenmiş   ح على شكل شرائح شر   م 

1094.  dilimli     ح على شكل شرائح شر   م 

1095.  dilli  ،ح شر   على شكل شرائح   م 

1096.  dilsiz ،أخرس أبكم 

1097.  dimdik عمودي بشكل تام 

1098.  dinamik ديناميكي، حركي 

1099.  dindar ك بدينه تمس ِ تدين، ملتزم،م   رجل م 

https://www.seslisozluk.net/dikd%C3%B6rtgen-nedir-ne-demek/
http://www.arabdict.com/en/turkish-arabic/dikili
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1100.  dindaş أخ في الدين 

1101.  dindışı ال ديني 

1102.  dingin هادئ، هامد، جامد في مكانه 

1103.  dini ديني 

1104.  dinlenen المستريح، المسترخي 

1105.  dinlenen لمسموعا  

1106.  dinleyen سامع، م ستِمع، مصغي 

1107.  dinleyici ستمع  سامع ، م 

1108.  dinsel ديني 

1109.  dinsiz الديني، وثني، كافر 

1110.  dipdiri مفعم بالحياة 

1111.  diplomalı حامل درجة علمية 

1112.  Diplomat , diplomatik دبلوماسي 

1113.  dipsiz  ًالقرار له، القاع له، عميق جدا 

1114.  direkt  مباشر، فوري 

1115.  direktif توجيهي 

1116.  direnci ل تحم ِ  مقاوم، م 

1117.  dirençli ،م حص ن، شديد التحملمقاوم، متين، صامد  

1118.  diri 
حاد، الذع، ذكي، واضح، دقيق، قاطع، نشيط، 

 قاسي، حامض، عنيف، حريف  

1119.  dirimsel فعم بالحيوية  حيوي، م 

1120.  displin تاديبي، انضباطي 

1121.  diş diş سن ن، م شرَشر  م 

1122.  dişi أنثى 

1123.  dişil )ؤن ث ) قواعد لغة  م 

https://www.seslisozluk.net/en/what-is-the-meaning-of-dayan%C4%B1kl%C4%B1%2C-g%C3%BC%C3%A7l%C3%BC%2C-diren%C3%A7li/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

1124.  diyagnostik تشخيصي 

1125.  diyagonal قطريوتري ،  

1126.  dizayn edilmiş م  م صم 

1127.  dizgesel 
نظ م، متناسق،نظامي، منهجي، منظوم،  م 

 تصنيفي، ترتيبي

1128.  dodurucu قارس 

1129.  doğal  طبيعي، فطري 

1130.  doğaüstü خارق للطبيعة، فوق الطبيعة 

1131.  doğranmış قط ع  مقطوع، مفروم، م 

1132.  doğru مستقيم، صحيح، صواب 

1133.  doğru sözlü صادق في قوله، صريح 

1134.  doğrucu صادق، صدوق 

1135.  doğrudan مباشر، فوري 

1136.  doğrusal خطي، بشكل مستقيم 

1137.  doğu  شرقي نسبة إلى اتجاه الشرق 

1138.  doğulu الشرقي، شخص من الشرق 

1139.  doğurgan ولود 

1140.  doğuştan  ِوالدي، خلقي، فطري، له عالقة بالوالدة 

1141.  dokunmuş حاك، منسوج  محبوك، م 

1142.  dokunulmaz 
عفى، م ستثنى، ذو مناعة ، منيع، حصين، م 

قد س، الت نتَهك حرمت هممنوع لمسه، م   

1143.  dolambaçlı ج، ذو التواءات تعر ِ  م 

1144.  dolandırıcı  حتال، مراوغ  غش اش، م 

1145.  dolandırılmış مغبون، مغشوش 

1146.  dolanmış منتِشر، متداَول 

1147.  dolaşan  منتِشر، متداَول 

https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%2C-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%82%2C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A%2C-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%2C-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%2C-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%2C-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D9%8A/
https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%2C-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%82%2C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A%2C-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%2C-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%2C-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%2C-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D9%8A/
https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B9%2C-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86%2C-%D9%85%D8%B9%D9%81%D9%89%2C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D9%89%2C-%D8%B0%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

1148.  dolaşık عق د، متشابك  م 

1149.  dolaylı dolaysız  ً  مباشرة وضمنا

1150.  dolaysız ،دون لف أو دوران صريح، مباشر  

1151.  doldurulmuş مليء، ممتلئ 

1152.  dolgun ْمتَِلئ، َسِمين، َضْخم، نا ضجم   

1153.  dolma محشي، محشو 

1154.  dolmuş محشو، ممتلئ،مليء 

1155.  dolu  مليء، ممتلئ 

1156.  domatesli مع البندورة 

1157.  domestik أهلي، أليف 

1158.  don direnci مقاوم للصقيع أو التجمد 

1159.  donatılmış جه ز، مفروش  م 

1160.  dondurmaz د  اليتجم 

1161.  dondurulmuş ثل ج د، م  جم   م 

1162.  donmuş   جم د، م  ثل جمتجم ِ د، جامد، م   

1163.  donuk د، جامد تجم ِ  جامد من البرودة، م 

1164.  dopdolu مليء حتى األخير 

1165.  dosdoğru  ً  دقيق من حيث الصحة، صحيح تماما

1166.  dost ب قر   صديق حميم، صديق م 

1167.  dostça ودود ، لطيف 

1168.  dostsuz بدون صديق، بدون أصدقاء، ال أصدقاء له 

1169.  doygun شبَع، شبعان  م 

1170.  doymamış شبَع  غير م 

1171.  doymaz نهم، شره، اليشبع 

https://www.seslisozluk.net/%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%2C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%06%06-nedir-ne-demek/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

1172.  doymuş شب ع، متشب ِع بـ، شبعان  م 

1173.  doyumsuz نهم، اليشبع 

1174.  doyurucu شب ِع،مسب ب للشبع  م 

1175.  dökük مصبوب، مسكوب 

1176.  dökülen مصبوب، مسكوب، مسفوح 

1177.    dökülmüş مصبوب، مسكوب، مسفوح 

1178.  dökümlü  
، عتيق الزي، م زدري مهلهل الثياب، رث 

 الهيئة، زري الملبس

1179.  dönebilen قادر على الدوران أو العودة 

1180.  dönek تل ِون تقل ِب، م   ماكر، م 

1181.  dönem فصل، فترة، فصلي، مرحلي 

1182.  dönen العائد، الدائر 

1183.  döner ار متداَول  دائر، دو 

1184.  dönülen دار عاد، الم   الم 

1185.  dönüş olmayan غير قابل للرجوع 

1186.  dönüşümlü ،دوري متناوب 

1187.  dörder أربعة أربعة 

1188.  dörtlü,dörtlük رباعي 

1189.  döşeli   جه ز، مفروش  م 

1190.  döşenmiş جه ز، مفروش  م 

1191.  dövmeli موشوم، موشوم بالتاتو 

1192.  dövülmüş 
كس ر تكسير ناعم، مدقوق، مهروس،  مجروش، م 

 مسحوق

1193.  dramatik  مأساوي، درامي 

1194.  duble  م ضاَعف 

1195.  dul erkek أرمل 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

1196.  dul kadın   أرملة 

1197.  dumanlı دخاني 

1198.  durağan ك تحر ِ  ساكن، راكد،غير م 

1199.  dural   جامد ، هامد، بال حركة 

1200.  duramayan غير قادر على الوقوف 

1201.  duran الواقف 

1202.  durgun 
ساكن، هادئ، راكد، واقف، متوقف ، بال 

 حركة   

1203.  durgun ساكن، راكد،غير متحرك، هادئ 

1204.  durmayan واقف  غير 

1205.  durmuş توق ِف  واقف، م 

1206.  durulan الموقوف 

1207.  duvar جدار، حائط، جداري، حائطي 

1208.  duyan سامع، م ستمع 

1209.  duyar  
ي، ذو حس، سريع  حس اس، رقيق الشعور، حس ِ

 التقلُّب، بالغ الدقة، م رهف

1210.  duyarlı حس اس، رقيق الشعور، مرهف الحس 

1211.  duyduk مسموع 

1212.  duygulu  عاطفي، حس اس 

1213.  duygusal عاطفي، حس اس 

1214.  duygusuz  ْ خدر، عديم الحس 

1215.  duysal حس ِي 

1216.  duyulan  مسموع 

1217.  duyulmamış فائق، خارق العادة، فوق العادة، لم ي سمع به 

1218.  düğümlü عق د، معقود، مربوط بشكل عقدة  م 

1219.  düğün  زواج، زواجي 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

1220.  dümdüz  أملس تماماً ، مستوي تماماً، مستقيم 

1221.  dünya  ا، عالم، عالمي، دنيويدني 

1222.  dürülmüş مطوي، ملفوف 

1223.  dürüst ْخِلص  أمين، َصاِدق، م 

1224.  düşen الساقط 

1225.  düşey 
متعامد، شاقولي، مثال: حركة شاقولية، مقطع 

 شاقولي

1226.  düşkün  َول ْع، متعل ق بـ  ولوع، م 

1227.  düşman عدو، معادي، عدواني 

1228.  düşmanca عدائي، عدواني 

1229.  düşsel ميخيالي، وه 

1230.  düşük نخِفض، دون المتوسط، دون المقبول  م 

1231.  düşük kaliteli ذو نوعية سيئة، سوقي،تافه 

1232.  düşülen سقَط، المتساقط، الساقط  الم 

1233.  düşünceler dalmış ستغِرق، سابح في أفكاره  م 

1234.  düşünceli 
كثير التفكير، عميق التفكير، وقور، رصين، 

ستغ ل، مفكر في أمر، م  تأم ِ رق مدروس، م 
 باألفكار   

1235.  düşüncesiz 
راع  ر،عديم الحيطة، غافل، طائش، غير م  ِ تهو  م 

 لشعور اآلخرين

1236.  düşünebilen قادرعلى التفكير 

1237.  düşünsel ري  فكري، ذهني، تصو 

1238.  düşürücü 
خف ِض  خافض، م 

 مثال: خافض للحرارة، خافض للضغط

1239.  düz  م سط ح، أملس،مستو، سوي 

1240.  düz çizgili لشكلانسيابي ا 

1241.  düz olmayan غير مستو، غير سوي 

1242.  düzelmez ال يمكن إصالحه،ال أمل في إصالحه 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

1243.  düzeltilebilir قابل للتصحيح 

1244.  düzeltilemez ر اإلصالح  ال ي عوض، متعذ ِ

1245.  düzenli  نتَظم، نظامي، م رت ب نظ م، م   م 

1246.  düzenli periyodik دوري، كل فترة زمنية 

1247.  düzensiz   رت نتظ مغير م   ب، فوضوي، غير م 

1248.  düzgülü عادي، سوي، طبيعي، اعتيادي 

1249.  düzgün 
نظ م، منظوم،  ْنَحِرف، منتَظم، م  ْستَِقيم، َغْير  م  م 

 مستوي، ناعم بدون تعرجات، أملس 

1250.  düzgüsel معياري، مقياسي 

1251.  düzlemsel استوائي، مستوي، منبسط 

1252.  düzmece زائف، مزيف،تحايلي،احتيالي 

1253.  düztaban م سط ح القدمين،أمسح القدمين 

1254.  ebedi مؤبد ، أبدي، خالد، سرمدي 

1255.  Ecnebi أجنبي، غريب 

1256.  edebi أدبي، أخالقي 

1257.  edebiyatçı   أديب، كاتب 

1258.  edebli ؤد ب هذ ب، م   م 

1259.  eden الفاعل 

1260.  edepsiz رب ى، عديم األدب  عديم التربية، غير م 

1261.  edilen المفعول 

1262.  edimsel علي، واقعيحقيقي، ف 

1263.  efemine خن ث  م 

1264.  efendi أفندي 

1265.  efsanevi  أسطوري 

1266.  egoist أناني 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

1267.  eğilemez اليمكن حنيه أو ثنيه 

1268.  eğilimli مائل، مي ال إلى 

1269.  eğilmez الينحني، الينثني 

1270.  eğimli مائل إلى،منحِدر 

1271.  eğitilmiş    ثق ف تعل ِم، م   م 

1272.  eğitim 
 ثقيفيمي، تدريبي، تتعليم، تدريب، تثقيف، تعلي

 مثال: دورات تعليمية، تدريب عسكري

1273.  eğitimci ب در ِ رب ي،م   م 

1274.  eğitimli    ب تدر ِ ب، م  در  ن ، م  مر  ثق ف، م  تعل ِم، م   م 

1275.  eğitimsel تربوي 

1276.  eğitimsiz ن تمر ِ ب، غير م  در   غير م 

1277.  eğitsel تربوي، تدريبي 

1278.  eğlenceli متع، ترفيهي ، م  سل   م 

1279.  eğlencesiz ل م ِ ، م   غير مسل ِ

1280.  eğlendirici له  ، باعث على التسلية والمتعة متع، م  ، م  سل   م 

1281.  eğri س قو  لتو،م   أعوج، م 

1282.  eğtici تأديبي ،دراسي، تربوي، تثقيفي 

1283.  ehemmiyetli هم، هام  م 

1284.  ehemmiyetsiz عديم األهمية، غير هام 

1285.  ehli  
 أهلي، أليف، داجن 
 جنةمثال: حيوانات دا

1286.  ehliyetsiz غير كفؤ، ال يملك رخصة قيادة مركبة 

1287.  ek  
 إضافي، زائد، ملحق

 مثال: ساعات إضافية، جداول ملحقة

1288.  ekili مزروع 

1289.  eklem َمفَصل، مفصلي 

1290.  eklemli مفصلي، يحوي على مفاصل 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

1291.  ekli م ضاف، ذو الحقة 

1292.  ekolojik بيئي، خاص بعلم البيئة 

1293.  ekonomik  اقتصادي 

1294.  ekose خت م  كارو، م 

1295.  eksensel  محوري 

1296.  eksensel olmayan المحوري 

1297.  eksik ناقص ، منقوص 

1298.  eksiksiz بدون نقصان، تام ، كامل 

1299.  ekspres سريع، اكسبرس 

1300.  ekstra  فاخر، ممتاز، إكسترا 

1301.  ekşi حامض، ذو طعم حامض 

1302.  ekşili م حم ض 

1303.  ekvatoral استوائي 

1304.  el , el yapımı يد، يدوي، عمل يدوي 

1305.  el işi مشغول باليد، مصنوع باليد 

1306.  elastiki َمِرن 

1307.  elektirk كهرباء، كهربائي 

1308.  elektirk geçirmeyen   عازل كهربائي 

1309.  elektrik akımını kesen  عازل كهربائي 

1310.  Elektrik geçirmez ضد الكهرباء أو التكهرب، عازل للكهرباء 

1311.  elektrikli كهَرب ، م   َكْهِربَائِي 

1312.  elektrikli izolatör  عازل كهربائي 

1313.  elektromanyetik كهرو مغناطيسي 

1314.  elektronik الكتروني 

http://www.arabdict.com/en/turkish-arabic/elektromanyetik
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

1315.  eleştirel انتقادي، نقدي 

1316.  eleştiren ناقد 

1317.  eleştirici الناقد 

1318.  eleştirisel انتقادي 

1319.  eli açık سخي،  كريم، جواد، طلق اليدين، خي ِر 

1320.  eli boş صفر اليدين 

1321.  eli geçmez صعب المنال، بعيد المنال 

1322.  eli sıkı بخيل، كز اليدين 

1323.  elips şeklinde  لجي، بيضوي الشكلاهلي 

1324.  elmalı مع التفاح 

1325.  elmas ألماس، ألماسي 

1326.  elmaslı م رص ع باأللماس 

1327.  emici  متص، ماص، إسفنجي، مسامي  م 

1328.  emniyetli د بصمام أمان  آمن، مأمون، مزو 

1329.  emniyetsiz عتَمد عليه  غير آمن، غير م 

1330.  emperyalist امبريالي، استعماري، مستعمر 

1331.  empoze  بالقوةمفروض 

1332.  emzikli kadın رِضْع، امرأة مرضعة  م 

1333.  En, en kesit  عرضي، مقطع عرضي 

1334.  enayi أبله ، أحمق 

1335.  endirekt غير مباشر 

1336.  endişeli  توت ِر  قِلق، م 

1337.  Endonezyalı أندونيسي 

1338.  endüstriyel  صناعي، تصنيعي 

https://www.seslisozluk.net/%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/elips-%C5%9Feklinde-nedir-ne-demek/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

1339.  enerjik قوي الشكيمة ،  نشيط، حي 

1340.  enfes رائع،عبقري 

1341.  engebeli وِعر، مثال أرض وعرة 

1342.  engebesiz مه د، سوي، سهل ، غير وعر  م 

1343.  engelleyici عائق، مانع 

1344.  engelli عاق، عاجز  ذو عوائق، ذو حواجز، م 

1345.  engelsiz بال عائق، بال عقبات 

1346.  enginarlı مع األنكينار، مع األرضي شوكي 

1347.  enine جانبي، مثال: مقطع جانبي 

1348.  entegral صحيح، غير كسريعدد متكامل ،  

1349.  entegre متكامل، تكاملي 

1350.  entelektüel 
نظري، جامعي، أكاديمي، غير عملي، 
ثقف  مصطلحي، فكري، ثقافي، عقلي، م 

1351.  entrikacı متآمر 

1352.  erdemli  
صاحب الفضل، ذو فضل، ذو الفضيلة، فاضل، 

 فضيل، مستقيم

1353.  ergen راهق، يافع  م 

1354.  ergin  بالغ، راشد، ناضج 

1355.  erişilmez صعب المنال، صعب الوصول إليه 

1356.  erişkin إنسان بالغ، ناضج 

1357.  eritici ذيب  م 

1358.  eritilmiş ذاب  مصهور، م 

1359.  eriyen ذائب، مذاب 

1360.  erkek ذكر، رجالي، ذكري 

1361.  erken باكراً، قبل أوانه 

1362.  Ermeni أرمني 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

1363.  erotik إغرائي، له عالقة بالجنس 

1364.  erozyona uğramış   متآكل 

1365.  ertelenmiş    ؤخ ر ل، م  ؤج   م 

1366.  ertesi اآلتي، المقبل، التالي 

1367.  esas  أساسي، جوهري، رئيسي 

1368.  eseri  أثري 

1369.  eski قديم، عتيق 

1370.  eskimiş قديم ، عتيق 

1371.  eskimsi قديم إلى حد ما 

1372.  esmer أسمر، لون أسمر 

1373.  esmerce  ًأسمر قليال 

1374.  esnek   مِرن، لي ِن، مط اطي 

1375.  esprili ف، صاحب نكتةرشيق، ظري 

1376.  esrarlı غامض،مليء باألسرار واأللغاز 

1377.  eş متساوي، متماثل، نظير، ند 

1378.  eş anlamalı مترادف ، متشابه في المعنى 

1379.  eş yükselti متساوي االرتفاع 

1380.  eşbası متساوي الضغط 

1381.  eşdeğer, eşdeğerli مكافئ، معادل في القيمة، الحجم 

1382.  eşeysel جنسي، تناسلي 

1383.  eşit   متساوي، متماثل 

1384.  eşit özellikli  تََساِوي  الَخَصائِِص  م 

1385.  eşsıcak   متساوي الحرارة 

1386.  eşsiz 
، منقطع  فريد، ال نظير، ال مثيل، وحيد، وحداني 

 النظير، بال نظير، بال مثيل
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

1387.  eşyalı   جه ز  َمفروش، م 

1388.  etik  أدبي، أخالقي 

1389.  etiketli عليه لصيقة، ذو لصيقة 

1390.  etiketsiz ال لصيقةب 

1391.  Etiyopyalı إثيوبي 

1392.  etkilenen تأث ِر بـ  م 

1393.  etkileyici ؤث ِر  م 

1394.  etkili ؤث ِر  نافذ، فع ال، بن اء، م 

1395.  etkin    نشيط، فع ال، عامل 

1396.  etkisiz غير فع ال، غير مؤث ِر، عديم المفعول، ال أثر له 

1397.  etli الحم ، ذو لحم، يحتوي على لحم 

1398.  etnik قومي عرقي، عنصري ، 

1399.  etsiz بدون لحم 

1400.  ev منزل، منزلي، مثال: أدوات منزلية 

1401.  evcil   أهلي، أليف، داجن 

1402.  evcilleştirilmiş ن دج   م 

1403.  evlenemeyen غير قادر على الزواج 

1404.  evlenmemiş ج، غير  متأه ِل ِ تزو   غير م 

1405.  evlenmiş متزوج، متأهل 

1406.  evli  تأه ِل ج، م  ِ تزو   م 

1407.  evrensel  مي، كونيعال  

1408.  evrimsel تطوري 

1409.  evsiz د، شريد، ال مسكن له تشر ِ د، م  شر   م 

1410.  eylemci   حتج  م 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

1411.  ezeli أزلي 

1412.  ezen َساِحق، هارس 

1413.  ezgin مهروس، مسحوق 

1414.  ezici َساِحق، هارس 

1415.  ezik مهروس، مسحوق 

1416.  ezilen المهروس 

1417.  ezilmiş مهروس، مسحوق، مدوس، مداس 

1418.  eziyet çeken ،تألم  موجوع م 

1419.  faal تحم ِس  عامل، فع ال ، ناشط، نشيط،م 

1420.  faaliyesiz عط ل، غير فع ال  م 

1421.  fahir فاخر، ممتاز 

1422.  fahiş  فاحش، باهظ الثمن، مثال خطأ فاحش 

1423.  fahri فخري، مثال عضو فخري 

1424.  faizli بالفائدة، ربوي 

1425.  faizsiz 
 بال نسبة فائدة، معفي من الفائدة

 مثال: قرض بال فائدة

1426.  fakır  فقير، بائس 

1427.  fakih  فقيه 

1428.  fanatik ب تعص ِ  م 

1429.  fani  آفل، زائل، مثال دنيا زائلة أو فانية ،  فان 

1430.  fantastik خيالي 

1431.  farklı  مي ز  مختلف، متباين، متفاوت، م 

1432.  farksız الفرق، سي ان، غير مختلف 

1433.  Fars فارسي، عجمي 

1434.  fâsık فاسق، فاجر 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

1435.  fasih   اللسان فصيح، طليق 

1436.  fasit فاسد، عاطل 

1437.  Faslı مغربي من بلد المغرب 

1438.  faşist الفاشي، فاشيستي 

1439.  faturasız ع د له فاتورة  بدون فاتورة، غير م 

1440.  favori المف ض ل، المميز، األكثر رغبة، م حب ب 

1441.  faydacı إنسان نافع 

1442.  faydalı  مفيد، نافع، ذو فائدة 

1443.  faydasız   غير مفيد، الفائدة منهغير نافع، غير مجد ،  

1444.  fazıl  
صاحب الفضل، ذو فضل، ذو الفضيلة، فاضل، 

 فضيل، مستقيم

1445.  faziletli 
 فضيل، فاضل، ذو فضل

 مثال: شهر رمضان شهر فضيل

1446.  fazla  زائد، إضافي 

1447.  feci فجع، فادح  تراجيدي، مأساوي، م 

1448.  fedâi فدائي 

1449.  federal اتحادي، فدرالي 

1450.  felçli ب بالشللمشلول، مصا  

1451.  Felemenk هولندي 

1452.  felsefi فلسفي 

1453.  feminin ؤن ث  م 

1454.  fena  رديء، عاطل، سيء 

1455.  ferah 
 واسع، رحب، فسيح، شِرح

 مثال: منزل فسيح

1456.  ferasetli دقيق،بعيد النظر،بصير العواقب، ذو فراسة 

1457.  ferasetsiz عديم البصيرة 

1458.  ferbalalı كْشَكْش، مثال ثوب مكشكش  م 
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1459.  ferdi دي، أحاديفر  

1460.  fesatçı ام، مفسد بين الناس  نم 

1461.  fetheden   رر ح   فاتح، م 

1462.  feudal اقطاعي 

1463.  fıkhȋ فقهي 

1464.  fındıklı مع البندق 

1465.  fırahlatıcı نعش  م 

1466.  fırfırlı م زرَكش 

1467.  fırlayan قبل على  مندفِع، م 

1468.  fırsatçı انتهازي، وصولي 

1469.  fırtınalı جو( عاصف) 

1470.  fıstıklı مع الفستق 

1471.  fıtrȋ خلقي، فطري 

1472.  fıziksel بدني، جسماني، مادي 

1473.  fiili  فعلي، حقيقي 

1474.  fikrȋ فكري 

1475.  Filipinli فليبيني 

1476.  Filistinli فلسطيني 

1477.  film 
 فيلم، سينمائي

 مثال: حيل سينمائية، مخرج سينمائي

1478.  fimine خن ث، متشبه بالنساء  م 

1479.  Fin, Finlandiyalı فنلندي 

1480.  final ر، ختامينهائي، أخي 

1481.  finansal   مالي 

1482.  firar eden الفار، الهارب 
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1483.  fizikçi عالم بالفيزياء 

1484.  fiziki فيزيائي، بدني، جسماني 

1485.  fiziksel فيزيائي، بدني، جسماني 

1486.  fizyolojik 
فيسيولوجي، وظيفي، له عالقة بوظائف 

 األعضاء

1487.  folklorik فولكلوري، تراثي، شعبي 

1488.  fonksiyonel وظيفي 

1489.  formatlı هيأ  قرص م 

1490.  formatsız هيأ  قرص غير م 

1491.  fort    مضاعف الفعالية، قوي 

1492.  fosforlu فوسفوري 

1493.  fraktal  عدد عشري، جزئي 

1494.  Fransalı, Fransız فرنسي 

1495.  frekans تردد، ذبذبة، ترددي، ذبذبي 

1496.  Frenk إفرنجي 

1497.  fuzuli ِق تشو   فضولي، م 

1498.  füme ن دخ   م 

1499.  gaddar 
شديد اإليذاء، بط اش، وحشي، غليظ القلب، 

 قاسي، شنيع، فظيع، شرس

1500.  gâfil  غافل، غير حذر،في لحظة سهو 

1501.  gaga منقار، معقوف األنف 

1502.  gâlip غالب، منتصر 

1503.  gammaz مبل ِغ ،  واش 

1504.  gamsız خالي البال، فارغ من الهموم 

1505.  garantili مكفول، مضمون 

1506.  garantisiz غير مضمون، غير مكفول 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

1507.  garantör كفيل، ضامن 

1508.  garip غريب، غير مألوف 

1509.  gaspçı غاصب، مختطف، خاطف 

1510.  gaspedilen غتََصب  مسلوب، منهوب،م 

1511.  gayesiz طائش، بال هدف 

1512.  gayretli 
س،  تحم ِ م، عازم على، م  مجتهد، دؤوب، م صم ِ

اق  مواظب على الدروس، تو 

1513.  gayri resmi غير رسمي 

1514.  gayrikanuni غير قانوني 

1515.  gayrimenkul عقاري 

1516.  gayrimeşru غير مشروع 

1517.  gaz غاز، غازي، مثال: قنبلة غازية 

1518.  Gaz  geçirmez ب الغاز  مانع لتسرُّ

1519.  gaz  giderici طارد للغازات 

1520.  gazete صحيفة، صحفي، مثال: حديث صحفي 

1521.  gazlı  غاز، غازي 

1522.  gebe حامل، حبلى، امرأة حامل 

1523.  gece ليلة، ليلي 

1524.  gecekmesiz ردو ن تأخُّ  

1525.  gecikmeli ر تأخ ِ  م 

1526.  gecikmiş ر تأخ ِ  م 

1527.  geciktirilmiş ؤخ ر ل، م  ؤج   م 

1528.  geç متأخر 

1529.  geçen المار، العابر، الماضي، زائد عن 

1530.  geçer akçe مطلوب، رائج 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

1531.  geçerli فاعل، نافذ، صالح، ساري المفعول 

1532.  geçersiz باطل، الغ، غير فع ال، غير ساري المفعول 

1533.  geçici ؤقَت، انتقالي، مثال: حكومة انتقالية  م 

1534.  geçiren الداخل، المتجاوز، العابر 

1535.  geçirilen قَحم، المعبور دَخل، الم   الم 

1536.  geçirmez 
اليمكن تمريره أو تجاوزه، غير نافذ، كتيم، 

حَكم  م 

1537.  geçmeyen  ِ غير  مار 

1538.  geçmiş ماضي، منصرم، سابق 

1539.  gelebilen قادرعلى القدوم 

1540.  gelecek القادم، اآلتي،، المستقبل مثال: الشهر القادم 

1541.  gelemeyan غير قادر على المجيء أو القدوم 

1542.  gelen القادم، الواصل 

1543.  gelinen الذي ي ؤتى أو تأتي إليه 

1544.  gelişen ر، نامي ِ تطو   م 

1545.  gelişerek نامي، قيد التطور، مثال الدول النامية 

1546.  gelişmemiş ِر تطو   غير م 

1547.  gelişmiş ر، مثال: الدول المتقدمة ِ تطو  م، م  تقد ِ  م 

1548.  gelmeyen غير  قادم، غيرآت 

1549.  genç شاب، في ريعان الشباب، فتى 

1550.  genel  عام، عمومي 

1551.  genetik وراثي 

1552.  geniş عريض، واسع 

1553.  geniş spektrum واسع الطيف 

1554.  geniş ufuklu واسع األفق 



 
 

262 
 

في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

1555.  genişlemiş متد نبسط، م   ممدود، مبسوط، م 

1556.  geometrik هندسي 

1557.  gepgeniş  ً  واسع تماما

1558.  gerçek فعلي، حقيقي 

1559.  gerçekleştiren حق ق نف ذ ، الم   الم 

1560.  gereken   ضروري، حيوي، الزم، حتمي  

1561.  gerekli  ضروري، حيوي، الزم، حتمي  

1562.  gereksiz غير ضروري، غير الزم 

1563.  gergili مشدود، ممطوط 

1564.  gergin 
لمزاج، قلق، متململ، منفعل، عصبي، عصبي ا

 متوتر، مهتاج  

1565.  gergin olmayan انطوائي، غير اجتماعي، منطو  على نفسه 

1566.  geri kalmış تخل ِف  م 

1567.  geri zekâlı   تخل ِف، غبي  م 

1568.  getiren حاصل على، جالب 

1569.  getirilen المجلوب 

1570.  geveze  ثرثار، فضولي، غير كتوم 

1571.  gevrek أكوالت(هش، سهل اإلنكسار ) خاصة للم 

1572.  gevşek رخو، هش 

1573.  gevşetici م رخي، مثال: مرخي للعضالت 

1574.  gezdiren ه نز ِ ل، الم  ِ جو   الم 

1575.  gezgin 
ل،  ِ تََجو  تنقل، طائف، م  ال، م  اف، نق ال، جو  طو 

ِف تََطو  تَنَزه ، م   م 

1576.  gezici 
تنق ِل،  ك، م  تحر ِ اف، م  ال، طو  ل، جو  ِ تجو  سي ار، م 

تَنَزه    م 

1577.  gıcırtılı صريف، له صوت صرير 

1578.  gıda غذاء، غذائي 
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1579.  gıdalı   نم غِذ، ناجع، م   م 

1580.  gıdasız ناقص التغذية ،  غير مغذ 

1581.  gırgır م ضحك 

1582.  gıyabı غيابي، مثال: حكم غيابي 

1583.  gibi مشابه، شبيه 

1584.  gidebilen قادرعلى الذهاب 

1585.  gidemeyen غير قادر على الذهاب 

1586.  giden الذاهب، المغادر 

1587.  giderek  تَْدِريجي، بالتدريج، َشْيئاً فََشْيئاً، مرحلي 

1588.  giderici زيل، طارد  م 

1589.  giren الداخل، الوارد 

1590.  girgin أنيس، حسن المخالطة، اجتماعي النزعة،م ؤنس 

1591.  girintili  سنًّن ج، م  تعر ِ م   

1592.  girişimsel تطوري 

1593.  gitmeyen غير  ذاهِب، غير  مغادر 

1594.  giyinmiş مرتدي، البس 

1595.  gizlenen المكتوم، المخبأ، الموارى 

1596.  gizlenmiş خبأ  مخفي، م 

1597.  gizleyen خبئ، الخافي، الكاتم  الم 

1598.  gizli ي خبأ، خفي، سر   مخفي، م 

1599.  gizli olmayan ظاهر ، باد للعيان، مكشوف، غير خفي 

1600.  gizlice dinleyen kimse ت ،م سترق السمع تنص ِ  الم 

1601.  global كروي، أرضي، عالمي 

1602.  göbekli ش، ذو كرش كر ِ  بدين،م 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

1603.  göçen المهاجر 

1604.  göçmen ال هاجر، رح   م 

1605.  göğüs صدر، صدري 

1606.  gök mavi أزرق سماوي 

1607.  göksel  سماوي نسبة إلى السماء 

1608.  gömük مدفون، مقبور، مطمور 

1609.  gömülmüş   مدفون، مقبور، مطمور 

1610.  gömülü مطمور 

1611.  gönderelen رَسل إليه  الم 

1612.  gönderen رِسلال م   

1613.  gönül ferah منشرح الصدر، قرير العين 

1614.  gönüllü ع، اختياري، طوعي تبر ِ ع، م  ِ تطو   م 

1615.  gönülsüz 
ستنكر، غير راغب في، كاره،  م 

بِغض تمن ِع،نافر،م   م 

1616.  gönülü rahat مرتاح الضمير 

1617.  görebilen بصير، حسن البصيرة، واسع األفق 

1618.  göremeyen غير قادر على الرؤية 

1619.  gören المشاهد، الذي يرى، الناظر 

1620.  göreneksel ،عرفي، معتاد، مألوف تقليدي 

1621.  görevli كل ف  مأمور، م وظ ف،م 

1622.  görevsel وظيفي، واجبي 

1623.  görgülü ثق ف ر، م  هَذب، متحض ِ  م 

1624.  görgüsüz 
فظ ْ، اليعرف آداب السلوك، خشن،غليظ، قليل 

 الكياسة،جلف، تعوزه الفضيلة

1625.  görkemli 
عظيم، كبير، ضخم، ، قوي، ساحق، بارز، 

 ل، جليل، مهيب، رائع   ،شهير، رفيع، نبي

1626.  görmemiş 
خشن،جلف، جاف، فظ، أخرق، غريب، غير 

 مألوف

https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A%2C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%2C-%D9%85%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%81/
https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A%2C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%2C-%D9%85%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%81/
https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%AE%D8%B4%D9%86%2C-%D8%AC%D9%84%D9%81%2C-%D8%AC%D8%A7%D9%81%2C-%D9%81%D8%B8%2C-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%82%2C-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8%2C-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%81/
https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%AE%D8%B4%D9%86%2C-%D8%AC%D9%84%D9%81%2C-%D8%AC%D8%A7%D9%81%2C-%D9%81%D8%B8%2C-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%82%2C-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8%2C-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%81/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

1627.  görmeyen 
شاهد، الذي ال يرى، غير بصير،غير  غير  م 

 منظور

1628.  görmüş  طل ع،خبير  شخص  م 

1629.  görsel بصري، ضوئي، مرئي 

1630.  görülen شاَهد  منظور، م 

1631.  görülmemiş 
َعِجيب ، َغِريب ، َغْير  اَْلمأل وف ، فَْوَق اْلعَاَدة، 

 ال مثيل له، لم ي شاهد مثله

1632.  görülmeyen شاَهد  غير مرئي، غير منظور، غير م 

1633.  görülmüş مرئي، مشاهد ، منظور 

1634.  görünmeyen  خفي، غير مرئي، غير منظور، محجوب 

1635.  görünmez تستحيل رؤيته، ال ي شاهد، ال ي رى 

1636.  görüntüsel تصويري 

1637.  görünür درك بالعين، يمكن مشاهدته  م 

1638.  gösteren ظِهر، العارض  الكاشف، الم 

1639.  gösterişçi   متفاِخر، متباه 

1640.  gövdesel بدني ، جسماني 

1641.  göz alıcı  بهر، باهر، فاتن، جذ اب، ساحر اذ، م   أخ 

1642.  göz yaşartıcı لدموع، مثال: غاز م سيل للدموعمسيل ل  

1643.  gözde فض ل ح، محظي، م   محبوب، م رج 

1644.  gözenekli ثق ب،شبكي  مسامي، خليوي، م 

1645.  gözetici ناظر،حارس، وصي  مراقب،م شرف،م 

1646.  gözlüklü ذو نظارات، البس النظارة، له نظارة 

1647.  gözlüksüz ال يرتدي نظ ارة ، بدون نظ ارة 

1648.  grafik يلي، بيانيغرافيك، تشك 

1649.  gripli ب  مصاب بآالم البرد، م صاب باألنفلونوا، مكر ِ

1650.  gurbetçi بتعد عن وطنه غترب، م   م 
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1651.  gurme تذِوق للطعام، خبير مأكوالت اق، م   ذو 

1652.  gururlu  ِفخور، مفتخر، مفاخر، متباه 

1653.  gübreli د، فيه سماد سم   م 

1654.  gübresiz د، اليحتوي على سماد سم   غير م 

1655.  güçlendirici م كب ِر للصوت،م ضخ  نعش،م  نش ط،م  ، م  قو   م 

1656.  güçlü  قوي، جبار، قادر 

1657.  güçsüz ضعيف، عاجز،واهن، ال قوة له 

1658.  güdük قصير القامة،ناقص النمو 

1659.  güldürücü م ضِحك، هزلي، باعث على الضحك 

1660.  güleç بِهج فِرح، م  اك، م   بشوش، بس ام، ضحوك،ضح 

1661.  gülen بتِسم  ضاحك، م 

1662.  güler ضاحك، مبتسم 

1663.  güler yüzlü  بشوش، ذو وجه ضاحك، ذو وجه مبتسم 

1664.  güllü د تور ِ  وردي، لون وردي، مع ماء الورد، م 

1665.  gülmeyen غير مبتسم، غير ضاحك 

1666.  gülünç   م ضِحْك، هزلي 

1667.  gümrük جمرك، جمركي، مثال: الحواجز الجمركية 

1668.  gümrüklü خاضع لضريبة الجمارك 

1669.  gümrüksüz غير خاضع للرسم الجمركي 

1670.  gümüş  ي، لون فضي، مصنوع من الفضة  فضة، فض ِ

1671.  gümüşlü ع بالفضة ي، مصنوع من الفضة، مرص   فض ِ

1672.  günahkâr  ذنِب، آثم  م 

1673.  günahsız بريء، معصوم 

1674.  gündelik يومي، مثال أجر يومي 
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1675.  gündelikçi خادم أو عامل يعمل بأجرة يومية 

1676.  gündüz ينهار، نهار 

1677.  güneş geçirmez مانع لدخول الشمس 

1678.  güneşli م شمْس، م شرق 

1679.  güneşsel شمسي 

1680.  güney جنوب، جنوبي نسبة إلى اتجاه الجنوب 

1681.  Güney afrikalı جنوب أفريقياني 

1682.  güneyli جنوبي، أي من سكان الجنوب 

1683.  güngörmez   مكان( ال تصل إليه أشعة الشمس)  

1684.  günlük يومي 

1685.  gürültücü 
فعَم  صاخب،صارخ،ضوضائي،كثير الضجة، م 

 بالضجيج

1686.  gürültülü صاخب، ذو صوت م زعج، م زعج 

1687.  gürültüsüz هادئ، غير صاخب، ساكن،هادئ 

1688.  güven  مأمون، أمين، موثوق، غير خطر 

1689.  güvenceli في مأمن 

1690.  güvencesiz ليس في مأمن 

1691.  güvenen    د  واثق، متأك ِ

1692.  güvenilir   ،موثوق، غير خطر، ي وثق بهمأمون، أمين 

1693.  güvenilmez 
غير موثوق، غير أمين، ال ي وثق به،ال ي عتمد  

 عليه

1694.  güvenli مأمون، أمين، موثوق، غير خطر 

1695.  güvensiz غير آمن، غير مأمون 

1696.  güz خريف ، خريفي 

1697.  güzel  جميل، حسن، مليح، لطيف، طيب، لذيذ 

1698.  güzel yüzlü وجه مبتسم، وجه جميل، وسيم 
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1699.  habersiz 
طل ِع على، غير واع، غير  غافل عن، غير م 

 مدرك، غير عالم

1700.  habis   خبيث الطباع ، نوع الورم السرطاني خبيث 

1701.  hacimli ضخم، كبير الحجم، ذو حجم 

1702.  hacizli حتَجز) من قبل المحكمة( ، م صادر  م 

1703.  haçlı ذو صليب، صليبي، مثال: الحروب الصليبية 

1704.  hafızası kuvvetli قوي الذاكرة، ذاكرته قوية 

1705.  hafızası zayıf ضعيف الذاكرة 

1706.  hafif yiyecek سهل الهضم 

1707.  hafifletici ف، م ريح لط ِ ن، م  خف ِف، مسك ِ  م 

1708.  haftalık   أسبوعي 

1709.  haftalıklı من يعمل بأجرة أسبوعية 

1710.  hain خائن، غادر 

1711.  hak eden ؤه ل ستِحق، م   م 

1712.  hak edilmemiş كتَسب  ، غير م ستِحقغير م 

1713.  haki لون خاكي 

1714.  hakikatli وفي، صادق ، أمين 

1715.  hakiki حقيقي،صحيح، أصيل 

1716.  hakim حكيم، ذو حكمة 

1717.  hakir حقير، خسيس، ذليل 

1718.  haklı الشخص الذي على حق، صاحب حق 

1719.  haksızlık eden عتد، آثم  ظالم، م 

1720.  halal  حالل 

1721.  halk  شعب، شعبي، مشهور 

1722.  hâlsiz لقوى،مجهود، م رهقمنهوك ا 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

1723.  ham خام، ني، فج، غير ناضج 

1724.  hamile  حامل، حبلى، امرأة حامل 

1725.  hapisli محبوس، موقوف، مسجون 

1726.  hapse girmiş محبوس، موقوف، مسجون 

1727.  haram حرام، غير جائز 

1728.  harami  لص، حرامي 

1729.  haramsız  ً  ليس به شيء من الحرام، ليس حراما

1730.  harap م، م تهد ِ  تداعخِرب، م 

1731.  hararetli ت قد توِه ج،م  س، م  تَحم ِ  م 

1732.  hareket edemez اليستطيع الحركة 

1733.  hareketli 
عم  ك، كثير الحركة، نشيط، ديناميكي،م  تحر ِ م 

 بالحيوية والنشاط

1734.  hareketsiz 
بال حركة،ساكن،عديم الحركة، خامل، جامد، 

ك تحر ِ  هادئ، ثابت، غير م 

1735.  harici خارجي، ظاهري 

1736.  harika 
رائع، رائق ، بديع ، عظيم ، ممتاز ، فاخر ، 

نفيس ، سام  ، بهي ، سلطاني ، ملوكي  ، فخم ، 
 روعة

1737.  haris حريص، جشع، شره 

1738.  harp حرب، حربي مثال: طائرة حربية 

1739.  hasarlı لحق به ضرر  م صاب بخسارة، أو م 

1740.  hasarsız 
لحق به ضرر، بدون  غير م صاب بخسارة أو م 

 خسارة أو أضرار

1741.  haset حاسد، حسود، غيور، حقود، حاقد 

1742.  hasis شحيح جداً، بخيل جداً، خسيس،دنيء 

1743.  hasretli فيه حنين،فيه اشتياق 

1744.  hassas رَهف الحس  حس اس، رقيق الشعور، م 

1745.  hasta مريض، مرضان 
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1746.  haşlamalı ,haşlanmış مسلوق 

1747.  haşlanmamış  غير مسلوق 

1748.  haşmetli ذو أبهة ، مهيب 

1749.  hata yapan المخطئ، المرتكب للخطأ 

1750.  hata yapılan رتَكب  الخطأ الم 

1751.  hatalı  م خطئ، خاطئ، غير صحيح، م عيب 

1752.  hatasız صحيح، سليم، بال أخطاء 

1753.  hava 
 جو، طقس، هواء،هوائي، جوي

 مثال: اإلرصاد الجوية، العوامل الجوية

1754.  hava geçirmez مانع لدخول الهواء 

1755.  hava giçermez ن تسرب الهواء، م حكم السدمانع م  

1756.  havadan havaya  جو -سالح جو  :جو  مثال -جو 

1757.  havalı هوائي 

1758.  havasız خانق، فاسد الهواء 

1759.  havuzlu ذو حوض سباحة 

1760.  hayâlȋ وهمي، غير حقيقي، خيالي 

1761.  hayırsız غير نافع،ال خير فيهالينفع،  

1762.  hayızlı حائض 

1763.  hayran   تي م، م عجب، مولع بـ  عاشق ، ولهان، م 

1764.  hayret verici عجيب، بديع ، باهر 

1765.  haysiyetli ل، ذو شخصية محترمة بج   شريف، محترم، م 

1766.  haysiyetsiz هابط، غير شريف، عديم الشرف،سيء السمعة 

1767.  hayvan  حيوان،حيواني، بهيمي 

1768.  hayvani حيواني، بهيمي 

1769.  hayvansal حيواني، بهيمي 

http://www.arabdict.com/en/turkish-arabic/haval%C4%B1
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1770.  hazır مستعد، متأه ِب، جاهز 

1771.  hazırcevap 
حاضر البديهة، حاضر الفكر، سريع االستجابة 

 لألمر

1772.  hazırlanmış ع د جه ز، م حض ر، م   جاهز، م 

1773.  hazırlayıcı تحضيري، تمهيدي، ابتدائي 

1774.  hazırlıklı  ِ تأه ستعد،على استعداد، م   ب لـم 

1775.  hazırlıksız 
هزية أو تحضير ، بدون جامرتجل، ارتجاالً 

 م سبق

1776.  hazin  حزين، م حزن 

1777.  helâl حالل 

1778.  helisel لولبي 

1779.  helozonik حلزوني 

1780.  hemen فوري 

1781.  hepsi كامل، كلي، إجمالي 

1782.  hesap حساب، حسابي، مثال:عملية حسابية 

1783.  hesapsız الي عد وال ي حصى، غير معدود 

1784.  hetrojen غير متجانس، خليط 

1785.  heybetli  ِِهيب، َعظ  يم، فَِخم، صاحب هيبةم 

1786.  heycan verici مثير للمشاعر 

1787.  heyecan veren   هي ِج  مثير، م 

1788.  heyecan vermeyen   غير مثير، غير ممتع 

1789.  heyecanlı مهتاج، ثائر، مثار، عصبي المزاج، متوتر 

1790.  heyecansız هادئ، ساكن، راكن 

1791.  hımbıl خامل، بطيء الحركة، متكاسل 

1792.  hıphızlı اً سريع جد  

1793.  hırsız  لص، حرامي 
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1794.  hırslı  ،شديد التوق، حريص طموح 

1795.  hızlı   سريع، خفيف الحركة، مسرع 

1796.  hicri هجري، سنة هجرية 

1797.  hidrojen 
 هيدروجين، هيدروجيني
 مثال: قنبلة هيدروجينية

1798.  hidrolik هيدروليكي 

1799.  hijenik ي، متعلق بعلم الصحة  صح ِ

1800.  hikaye ،روائي حكاية، قصة، رواية، قصصي  

1801.  hilâl هالل، هاللي، شكل هاللي 

1802.  hilebaz مك ار، محتال، متالعب، غش اش 

1803.  hileci ماكر، محتال 

1804.  hilekâr   مك ار، محتال، متالعب، غش اش 

1805.  hindi cevizli مع جوز الهند، حاوي على جوز الهند 

1806.  Hindistanlı , Hintli هندي 

1807.  hipofiz نخامي، بلغمي، الغدة النخامية 

1808.  hissi عاطفي، حس اس 

1809.  hissiz عديم الشعور، فاقد الشعور، عديم اإلحساس 

1810.  histerik هستري 

1811.  hizbi حزبي 

1812.  hizipçi  الحزبي، التحزبي 

1813.  Hollandalı هولندي 

1814.  homojen   متجانس، متوافق، متشابه 

1815.  homoseksüel شاذ جنسياً، المثلي 

1816.  hoş   حب ب، لطيف  لطيف، محبوب، م 

1817.  hoş kokulu عِطري، ذو رائحة جميلة 
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1818.  hoş mizaçlı جميل الطبع، حسن المزاج 

1819.  hoş olmayan 
ستحَسن، غير  مكروه، غير م ستحب، غير م 

 لطيف

1820.  hoşa gitmeyen 
ستح ب،مزعج، كريه، غير مرغوب فيه،  غير م 

 شخص غير مرغوب فيه

1821.  hoşgörülü 
مجيز، متسامح، إباحي، المجتمع اإلباحي، 

 اهلمرخص، متس

1822.  hoşgörüsüz ب  غير متسامح،غير متساهل، متعص ِ

1823.  hoşnut قانع، مغتبط،  راض 

1824.  hoşnutsuz غير راض، مستاء 

1825.  hristiyan مسيحي، نصراني 

1826.  hukuki حقوقي، قضائي 

1827.  huysuz 
سيء الخلق،سيء المزاج،مشاكس،عصبي 

 المزاج

1828.  huzurlu 
هادئ، ساكن، مريح للنفس، مطمئن، مرتاح 

 البال

1829.  huzursuz متوتر،قلق،مضطرب،غير م طمئِن 

1830.  hücreli خلوي، متعدد الخاليا 

1831.  hükümsüz عولالغ، باطل المفعول، غير ساري المف  

1832.  hür َر، مستقل، طليق  ح 

1833.  hürmetli بج ل حترم، م   م 

1834.  hürmetsiz حتَرم  قليل االحترام لآلخرين، غير م 

1835.  hüzünlü حزين 

1836.  hüzünlü  حِزن، كئيب  حزين، م 

1837.  ılık دافئ، فاتر 

1838.  ılımlı 
معتدل، مثال: مناخ معتدل، إنسان معتدل غير 

 متطرف في السياسة

1839.  ıpıslak  ،ًبل ل جدا رطب جداً  م   

1840.  Iraklı عراقي 

https://www.seslisozluk.net/%C3%A7ok-h%C3%BCcreli-nedir-ne-demek/
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1841.  ırkçı عنصري، عرقي، ساللي 

1842.  ırksal عرقي، عنصري 

1843.  ısı direnci مقاوم للحرارة 

1844.  ısıl  حراري 

1845.  ısınmış ن، م حم ى  م سخ 

1846.  ıslak بل ل ،رطب، ندي  م 

1847.  ıslıklı له صوت صفير، ذو صفير 

1848.  ıspanaklı مع السبانخ 

1849.  ısrarcı ل ِح، ملحا ر على، م   حم ص ِ

1850.  ısrarlı ر ل ِح، م ص ِ  م 

1851.  ıstırap veren ًمزعج، باعث على االضطراب والفوضى 

1852.  ışık ضوء، ضوئي، مثال سنة ضوئية، منبع ضوئي 

1853.  Işık  geçirmez مانع لمرور الضوء 

1854.  ışık geçirmez عتم  غير نافذ للضوء، م 

1855.  ışıklı ر نو   م ضاء،م 

1856.  ışıksız غير مضاء، بدون إضاءة 

1857.  ışıl ışıl م زهر، زاه 

1858.  ızgara , ızgaralı مشوي 

1859.  İbrani عبراني، عبري 

1860.  icat edelin ب ختَرع، الم  تََكرالم   

1861.  icat eden بتكر ختِرع، الم وجد، الم   الم 

1862.  icra إجراء، تنفيدي، إجرائي، تنفيذي 

1863.  icra eden نف ِذ  جاري، م 

1864.  iç داخلي، باطني، جوفي 

https://www.seslisozluk.net/%C4%B1%C5%9F%C4%B1k-ge%C3%A7irmez-nedir-ne-demek/
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1865.  içeren ن  مشتمل على، متضم ِ

1866.  içi boş   أجوف، خاو 

1867.  içkili سكران من شرب الخمر 

1868.  içsel داخلي، ضمني 

1869.  idaresiz 
في أموره، مسرف في  أخرق، غير مدبر

ر بذ ِ  اإلنفاق، م 

1870.  idari إداري 

1871.  iddiacı دعي، م طالب تصل ِب، م  لح  على رأيه، عنيد، م   م 

1872.  iddialı  ،شديد التوق، جازم، ميَال إلى التوكيد طموح 

1873.  ideal مثالي ، نموذجي 

1874.  ideolojik أيديولوجي، عقائدي 

1875.  idrar بولي، بولي 

1876.  iffetli 
الذيل، كريم، صاحب  عفيف،شريف، طاهر

الشرف، صاحب الكرامة، صاحب العرض، 
 أمين، مستقيم

1877.  iffetsiz بدون عفة أو شرف،فاسق،خليع، داعر 

1878.  iğneli ذو إبرة،واخز،السع، الذع 

1879.  iğrenç قرف، م غث، مثير لإلشمئزاز  م 

1880.  ihmalci ر، متهاون قص ِ هِمل، م   م 

1881.  ihmalkar ر، غافل، متهاون، مت قص ِ هِمل، م  راخم   

1882.  ihtilaflı جدلي، نزاعي، متنازع فيه،فيه خالف 

1883.  ihtişamlı      
حتشم، الئق، لطيف، كريم، حقا، كما ينبغي،  م 
بصورة صحيحة، تماماً، بالضبط، على نحو 

 الئق

1884.  ihtiyar  َهِرْم، عجوز، كبير في السن، اختيار 

1885.  ihtiyari اختياري، خياري، طوعي، إرادي 

1886.  ihtiyatlı محتاط، حذر 

1887.  ihtiyatsız متهور، غير حذر 
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1888.  iki anlamlı ذو معنيين، ثنائي المعنى 

1889.  iki boyut 2d ثنائي البعد 

1890.  iki kat  م ضاَعف 

1891.  iki taraflı ثنائي الجانب 

1892.  iki yanlı ذو جانبين، ثنائي 

1893.  iki yönlü ذو اتجاهين 

1894.  iki yüzlü منافق، مراء، ذو وجهين 

1895.  ikili ثنائي 

1896.  ikinci derece درجة ثانية 

1897.  ikinci el ستعمل، غير جديد  م 

1898.  ikinci sınıf نوع ثاني، م ستعَمل 

1899.  ikincil هم،جانبي، تابع  ثانوي،فرعي،غير م 

1900.  ikizkenar )متساوي الساقين ) رياضيات 

1901.  iklimsel   إقليمي، مناخي 

1902.  iktidarsız  ً  عنين، عاجز جنسيا

1903.  iktisadi اقتصادي 

1904.  iktisatlı اقتصادي، قليل التكلفة، المعتدل في مصروفه 

1905.  ilahi   إلهي، الهوتي، رب اني 

1906.  ilaveli زائد، إضافي، تكميلي 

1907.  ileri görüşlü 
ر، ذو نظرة بعيد النظ تبص ِ ر،نافذ البصيرة، م 
 مستقبلية

1908.  ilerici تقدُّمي، متد رج، تصاعدي 

1909.  ilerleyen م تقد ِ ه إلى، م  توج ِ  م 

1910.  ilgi çekici مثير لالهتمام 

1911.  ilgili مهتم، مبال، مكترث، متعل ق بـ 
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1912.  ilginç متع ق،م  ِ  مثير لإلهتمام،م شو 

1913.  ilgisiz 
ال عالقة له، المبالي، غير مهتم، غير مكترث، 

 غير مرتبط بـ

1914.  ilişkili متعلق بـ، مرتبط بـ 

1915.  ilişkisiz قي د  ال عالقة له، غير مرتبط، غير م 

1916.  ilk أول ،أولي 

1917.  ilkbahar , bahar ربيع، ربيعي 

1918.  ilkel  
بدائي ، ابتدائي، مثال: مجتمع بدائي، مدرسة 

 ابتدائية

1919.  ilkesel أولي 

1920.  ilmi   علمي 

1921.  iltihaplı  التهابي 

1922.  iman eden ؤمن، تقي  م 

1923.  imansız لحد  زنديق، كافر، م 

1924.  imkansız مستحيل، محال، غير ممكن 

1925.  imparatorluk إمبراطوري 

1926.  imtiyazlı ممي ز، ذو امتياز  م 

1927.  imzalı وق ع  م 

1928.  imzasız هَمل التوقيع،بدون توقيع  م 

1929.  inanan عتِقد ق، م  ؤِمن، م صد ِ  م 

1930.  inandırıcı قنع  م 

1931.  inanılamaz اليمكن تصديقه 

1932.  inanılır قابل للتصديق، يمكن تصديقه 

1933.  inanılmaz الي ص دق 

1934.  inatçı تعن ِت، عض تصل ِبعنيد، حرون، م   ال، م 

1935.  ince   لطيف، رقيق، مرهف، حس اس، رفيع، دقيق 
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1936.  ince doğranmış قط ع بشكل ناعم  م 

1937.  ince ruhlu رقيق الطبع، رقيق المزاج 

1938.  İncecik,çok ince  ًرقيق جدا 

1939.  inceleyen حق ِق دق ِق، فاحص، م   م 

1940.  inci لؤلؤ، لؤلؤي 

1941.  indirimli ل سعره خف ض، منز   م 

1942.  inert امل، مثال: غاز خاملخ  

1943.  İngiltereli, İngiliz انكلتراوي ، نسبة إلى انكلترا 

1944.  İnkar eden نِكر  ناكر، جاحد، م 

1945.  inkâr eden   نِكر  ناكر، جاحد، م 

1946.  inkârcı  نِكر  ناكر، جاحد، م 

1947.  inkılapçı ثوري أو من أنصار اإلنقالب 

1948.  inorganik غير عضوي، ال عضوي 

1949.  insaflı 
ف، صاحب ذمة، صاحب ضمير عادل، م نص

 ووجدان

1950.  insafsız فاقد الضمير، عديم الشفقة، عديم الرحمة، قاس 

1951.  insan  إنسان، إنساني، بشري، آدمي 

1952.  insancıl إنساني،حنون،رؤوف،عطوف، شفوق 

1953.  insani إنساني، بشري 

1954.  insansız غير مأهول، غير مسكون 

1955.  inşa edilen شي د  المبني، الم 

1956.  inşa edilmiş شي د  مبني م 

1957.  internasyonal عالمي 

1958.  intihar  انتحار،انتحاري، مثال: عملية إنتحارية 

1959.  intiharcı انتحاري، االنتحاري 
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1960.  intikam alıcı  منتقم، آخذ بالثأر 

1961.  intikamcı منتقم، ناقم 

1962.  intizamsız نظ م  غير مرت ب، غير م 

1963.  ipekli حريري، مصنوع من الحرير 

1964.  ipince يف جداً، دقيقنح  

1965.  ipotekli مرهون، عليه رهن 

1966.  iradeli  اختياري، خياري، طوعي، إرادي 

1967.  iradi   اختياري، خياري، طوعي، إرادي 

1968.  İranlı إيراني 

1969.  iri ضخم، هائل 

1970.  iri yapılı ضخم الجثة، كبير الحجم 

1971.  irinli تقي ِح، صديدي  م 

1972.  İrlandalı إيرالندي 

1973.  irmikli مع السميد 

1974.  irrasyonel غير منطقي، ال عقالني 

1975.  irsi وراثي، موروث 

1976.  isabetli صائب، سديد،في محله،في الصميم 

1977.  İskandinav اسكندينافي 

1978.  iskânlı سكني، مأهول 

1979.  iskelet هيكل، هيكلي 

1980.  İskoç, iskoçyalı اسكتلندي 

1981.  İslandalı إيسلندي 

1982.  İspanyalı , İspanyol إسباني 

1983.  istanbullu اسطنبولي 
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1984.  istatistikçi 
إحصائي، العامل في مجال اإلحصاء، خبير 

 إحصاء

1985.  istatistiki إحصائي 

1986.  istatistiksel إحصائي 

1987.  istekli 
ق إلى،متله ِف  راغب، عن رغبة وإرادة، م شو 

 إلى، ملهوف

1988.  isteksiz 
بدون رغبة، بدون إرادة، غير راغب،كاره لـ ، 

تمن ِع  م 

1989.  istemli إرادي 

1990.  istemsiz ال إرادي، ال إختياري 

1991.  istenen راد، المطلوب  الم 

1992.  istenilen بتغى  مرغوب،مطلوب، م 

1993.  istenilmeyen غير مرغوب فيه 

1994.  istenmeyen 
غير مرغوب، غير مطلوب، شخص غير 

 مرغوب به

1995.  isterik هستري، مصاب بنوبات عصبية 

1996.  isteyen   سائل لطلب أو حاجة 

1997.  istikrarlı ستق ِر، ثابت  م 

1998.  istikrarsız غير مستقر، متأرجح، متقلب األطوار 

1999.  istisnai  استثنائي، مستثنى 

2000.  istisnasız بدون استثناء 

2001.  istişari شارياست  

2002.  İsveçli سويدي من دولة السويد 

2003.  İsviçreli سويسري 

2004.  isyan eden  د تمر ِ  عاِص، م 

2005.  isyancı د، ثوري، عاص  ثائر، متمر ِ

2006.  işaretli عل م عليه،موسوم بعالمة، مؤش ر  م 

2007.  işaretsiz ؤش ر عل م، غير م   ال عالمة عليه، غير م 
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2008.  işitemeyen غير قادر على السمع 

2009.  işiten  سامع، مستمع 

2010.  işitilebilir مسموع،يمكن سماعه بوضوح 

2011.  işitilen   مسموع 

2012.  işitilmemiş لم ي سمع به،غير معروف، خارق العادة 

2013.  işitilmiş مسموع 

2014.  işitsel  سمعي 

2015.  işitsel görsel سمعي بصري 

2016.  işkisiz بال خمر، بال مشروب 

2017.  işlemeli حل ى زي ن ،م   م زخرف، مشغول، م 

2018.  işlenmemiş عالج، خشن، جاف، فج، غير ناضج  خام، غير م 

2019.  işlenmiş نتَج، مشغول  مصنوع، معمول، م 

2020.  işletmeci ستغ ِل ستثِمر، م   م 

2021.  işlevsel وظيفي، عملي، فعال 

2022.  işli ز، منقوش  مصنوع، م طر 

2023.  işsiz عاطل عن العمل، العمل له 

2024.  iştah açıcı شه ِي  فاتح شهية، م 

2025.  iştahlı مفتوح الشهية 

2026.  iştahsız قليل الشهية للطعام 

2027.  itaatkâr    مطيع، ممتثل لـ،منقاد لـ 

2028.  itaatli مطيع، ممتثل لـ،منقاد لـ 

2029.  itaatsiz 
عاص، عسير  غير مطيع، عاق،م ستعص،م 

 ضبطه

2030.  İtalyalı , İtalyan إيطالي 

2031.  ithal eden المستورد 
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2032.  ithalatçı المستورد 

2033.  itibari  اسمي، صوري، اعتباري 

2034.  itibarli عتبَر  شريف، محترم،حسن السمعة، م 

2035.  itibarsız سيء الصيت،شائن،شنيع 

2036.  itimat edelin ؤتَمن عتَمد، م   م 

2037.  itimatsız غير معتمد على الغير 

2038.  itinasız عتنى به  غير م 

2039.  iyi جيد 

2040.  iyi davanmış حسن السلوك 

2041.  İyi değil  ًليس جيدا 

2042.  iyi evlat  ابن بار لوالديه 

2043.  iyi gören  بصير، حسن البصيرة، واسع األفق 

2044.  iyi halli    ً  ثري، موسر، ذو حالة جيدة ماليا

2045.  İyi huylu ودي، لطيف،أنيس،ودود 

2046.  iyi kalpli ذو قلب طيب 

2047.  İyi niyet ذو نية طيبة، إرادة جيدة 

2048.  İyi pişmiş  ًمطهي جيداً، ناضج جدا 

2049.  iyileşterici ذو خصائص عالجية،دوائي،شفائي، شاف 

2050.  iyiliksever م حسن،خي ِر،خيري، محب للخير 

2051.  iyimser  متفائل، مبتهج، سعيد 

2052.  izafi إضافي، زائد 

2053.  izin bulunmayan  غير مسموح، غير م رخ ص له 

2054.  izin verilen    باح، مسموح به، م رخ ص به  م 

2055.  izin verilmeyen غير مسموح، غير مرخص له، ممنوع 
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2056.  izin verilmiş مأذون، م رخ ص به 

2057.  izinli   رخ ً مأذون، في إجازة ،م  جاز قانونيا  ص، م 

2058.  izinsiz  غير مسموح، غير م رخ ص له 

2059.  izlemeyen غير متفرج، غير متابع 

2060.  izlenen شاَهد  الم 

2061.  izlenmeyen تابع  غير مشاهد، غير م 

2062.  izleyen المشاِهد 

2063.  izleyici تفرج شاِهد، م   م 

2064.  izolatör عازل 

2065.  izole edilmiş معزول بمواد عزل 

2066.  Japonyalı , Japon ياباني 

2067.  jelatinli جالتيني، مغلف بالجيالتين 

2068.  jenital تناسلي، له عالقة باألمراض التناسلية 

2069.  jeofizik جيوفيزيائي 

2070.  jeolojik جيولوجي 

2071.  jinekolojik   نسائي، نسائية، خاص باألمراض النسائية 

2072.  kaba  غليظ، سميك، قاسي، خشن، فظ، جلف 

2073.  kabaklı مع الكوسا، بالكوسا 

2074.  kabarık  ِنتف خم   

2075.  kabartılı نتفخ، ناتئ  م 

2076.  kabız giderici لي ِن  مزيل لإلمساك، م 

2077.  kabiliyetsiz 
لـ، عديم  غير قادر، عاجز عن، غير أهل

 الجدارة، قليل المهارة

2078.  kablosuz   السلكي، بال سلك 

2079.  kabuğu soyulmuş   قش ر، مقشور  م 
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2080.  kabuklu مع قشره، ذو قشرة 

2081.  kabuksuz بدون قشر، لب، النواة 

2082.  kabul eden ستلم  متقب ِل، م 

2083.  kabul edilmiş مقبول، تم  قبوله 

2084.  kabul olmayan غير مقبول 

2085.  kaçak هارب 

2086.  kaçakçı ب هر ِ  م 

2087.  kaçan الهارب، الفار 

2088.  kaçınılmaz ل ِح  المفرمنه، المهرب منه، ضروي،حتمي، م 

2089.  kademli تَْدِريجي، بالتدريج، َشْيئاً فََشْيئاً، مرحلي 

2090.  kadersiz منحوس، سيء الطالع 

2091.  kadın امرأة، نسواني، نسائي، مثال: ألبسة نسائية 

2092.  kadınsal نسائي 

2093.  kadife مل ، مخمليمخ 

2094.  kafalı ذكي، فطن 

2095.  kafası karışık ش  مضطرب الفكر، م شو 

2096.  kafasız ضعيف العقل، سخيف، بدون عقل 

2097.  kafatası جمجمة، جمجمي 

2098.  kafes هيكل، هيكلي 

2099.  kafi كاف، واف 

2100.  kâfir كافر 

2101.  kafiyeli ع، مكتوب على القافية سج  قف ع، م   م 

2102.  Kafkasyalı قوقازي 

2103.  kağıt , kağıtlı 
ورق، ورقي، مؤلف من الورق، مثال: عملة 

 ورقية، منديل ورقي
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2104.  kâhin  اف  كاهن، عر 

2105.  kâhir قاهر 

2106.  kahraman باسل، بطل، مقدام 

2107.  kahrmanlık بطولة، بطولي 

2108.  kahverengi لون بني 

2109.  kakaolu مع الكاكاو، بالكاكاو 

2110.  kakmalı طع م  م رص ع، م 

2111.  kalabalık    ،م حتقن مزدحم، مكتظ 

2112.  kalan تب ق  باِق من البقية، م 

2113.  kaldırılmış 
محذوف، ممسوح، مثال : ملفات محذوفة من 

 الحاسوب

2114.  kalıcı خالد، دائم، باق 

2115.  kalıcı olmayan  بائد، زائل، ذاهب، فان 

2116.  kalın ثخين، سميك، غليظ 

2117.  kalınca  ًسميك قليال 

2118.  kalıtımsal ارثي، وراثي 

2119.  kalıtsal ثيارثي، ورا  

2120.  kaliteli ذو نوعية ممتازة، ذو جودة 

2121.  kalitesiz رديء،) لجودة البضاعة(، ذو نوعية سيئة 

2122.  kalkabilen قادرعلى النهوض 

2123.  kalkamayan غير قادر على النهوض 

2124.  kalkan قلع  منطلق، قائم، ناهض، م 

2125.  kalkılan وقَظ  المنهوض، الم 

2126.  kalmamış غير متوفر، لم يبق منه شيء 

2127.  kalorili ذو حريرات، طعام يشتمل على سعرات حرارية 
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2128.  kalp قلب، قلبي 

2129.  Kalsiyum içeren 
الحاوي على الكالسيوم، مثال األطعمة الحاوية 

 على الكالسيوم

2130.  kambur حد ب، منحني الظهر  أحدب، م 

2131.  kameri قمري، شهر قمري 

2132.  kamil كامل،مكتمل، العيب فيه 

2133.  kamu 
عام، مثال  الشعب، عامة الناس،عمومي،
 موظف عمومي، النظام العام

2134.  kamuflajlı  مًوه  م 

2135.  kamusal عمومي، مجتمعي،عام، شائع، شعبي 

2136.  kan döken  سف اح 

2137.  kanaatkâr قتنع،راض  قانع، قنوع، م 

2138.  Kanadalı كندي 

2139.  kanatlı جن ح، ذو أجنحة  م 

2140.  kandırılan مخدوع، مغشوش 

2141.  kandırılmış مغبون، مغشوش 

2142.  kanlı 
لط خ  ى، م خض ب بالدماء، م  دم  دامي، دموي ،م 

 بالدم

2143.  kanlı katil سف اح 

2144.  kansız فقير الدم، بدون دم 

2145.  kanun dışı غير قانوني، غير شرعي 

2146.  kanuna aykırı 
غير شرعي، غير قانوني، مخالف للدستور، 

 مخالف للقانون، غير قانوني  

2147.  kanuna uygun شرعي، قانوني، مشروع 

2148.  kanunen   قانوني، شرعي 

2149.  kanuni قانوني، شرعي 

2150.  kanuni olmayan   غير شرعي، غير قانوني، مخالف للدستور 

2151.  kanunsuz   غير شرعي، غير قانوني، مخالف للدستور 
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2152.  kapaklı ذو غطاء 

2153.  kapaksız ليس له غطاء 

2154.  kapalı 
غلَق، محبوس،  قفَل، م  غلق، مسقوف، مستور، م  م 

 محصور

2155.  kapanır غلَق  م 

2156.  kapanış ختامي، مثال بيان ختامي، حفل ختامي 

2157.  kapanmış وَصد نغِلق، م   مردوم، م 

2158.  kapılı ذو باب، له باب 

2159.  kapısız ليس له باب، بدون باب 

2160.  kapitalist رأسمالي 

2161.  kapitone بط ن د، م  نج   م 

2162.  kapkara أسود فحمي، حالك السواد 

2163.  kaplamalı 
لب س بمادة، م  كسي، مطلي  مغطى، م 

لب س أو مطلي بالذهب  مثال :م 

2164.  kaplı   
لب س، مكسي، مطلي    مغطى بـ، م 

لب س أو مطلي بالذهب  مثال: م 

2165.  kapsamalı ن تضم ِ  شامل، واسع النطاق، م 

2166.  kapsayıcı ن، مشتِمل تضم ِ  شامل، جامع، م 

2167.  kar kaplı غط ى بالثلج  م 

2168.  kar yağışlı مع هطول ثلجي 

2169.  kara أسود لون  

2170.  kara  يابسة، أرضي، بري، مثال القوات البرية ، بَر   

2171.  kara bahtlı سيء الطالع 

2172.  kara sevdalı   تي م، عاشق، ولهان  م 

2173.  karaciğer  كبد، كبدي، له عالقة بالكبد 

2174.  karaktersiz د من المبادئ، ذو صفات سيئة جر   م 

2175.  karamelli مع الكاراميل 
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2176.  karamsar تفائل،يائسمتشائم،غير م  

2177.  karanlık ظلم، ظالم  م 

2178.  kararlaştırılmış زمع عليه ر، تم اقراره، م  قر   م 

2179.  kararlı حاسم،قطعي، مثال قرار حاسم، مرحلة حاسمة 

2180.  kararsız د في قراره،متأرجح،غير عاقد العزم ترد ِ  م 

2181.  karasal ي، قاري  بر ِ

2182.  karbonik كربوني، فحمي 

2183.  kardeşçe بأ ،  خوةأخوي، بود ْ

2184.  kardeşlik أخوة، أخوي، ود ِي 

2185.  kardiyak 
 قلبي، له عالقة بالتشريح أو األمراض

 مثال: أمراض قلبية

2186.  kardiyovasküler ي، لها عالقة بشرايين القلبوعائي قلب  

2187.  kare kare ذو مربعات 

2188.  kareli مربع الشكل 

2189.  karın بطن، بطني 

2190.  karışık ش، مخلوط، ممزوج  مضطرب الفكر، م شو 

2191.  karlı ثلجي 

2192.  kârlı ربح، وفير المكاسب والمرابح  م 

2193.  karma ختلط  م 

2194.  karmakarışık ش، مضطرب شو   فوضوي جداً، م 

2195.  karmaşık   عق  د، مختلَط، مثال قضية معقدة، معادلة معقدةم 

2196.  karsız غير رابح، ال ربح فيه 

2197.  karşı مضاد، ضد، مقابل، مواجه 

2198.  karşılaştırmalı قاَرن  م 

2199.  karşılayan المقابل، المواجه 

https://www.seslisozluk.net/kardiyak-nedir-ne-demek/
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2200.  karşılıklı تباَدل، مثال: تفاهم متباَدل، مصالح متباَدلة  م 

2201.  karşılıksız لبال بدل، مجاني، بدون مقاب  

2202.  kasıtlı د، ذو مغزى، ذو مقصد تعم ِ  قاصد، م 

2203.  kasıtlı olmayan د تعم   غير مقصود، غير م 

2204.  kaslı  عضلي، مفتول العضالت، عِضل 

2205.  kasten  ًقصداً،عن قصد، تعمدا 

2206.  kaşarlı مع جبنة قشقوان 

2207.  kaşıntılı مصاب بالحكة الجلدية 

2208.  Katarlı قطري 

2209.  katı  
ية، وثيق، جامد، قاس، صلب، محكم، صلب البن

 ثابت، مصمت، غير منقطع، متماسك 
 مثال: أجسام صلبة

2210.  katıksız 
نقي، صاف، صرف، طاهر، محض، صرف 
 محض، ناصع، نمير، رائق، بدون شوائب 

2211.  katılan شتِرك، م شاِرك في حفل، مساِهم شاِرك، م   م 

2212.  kati ؤك د، بدون شك، جازم، قطعي، حاسم  أكيد، م 

2213.  katil حقاتل، سفا  

2214.  katiyen   قطعياً، قطعي، بالتأكيد 

2215.  katkılı 
ذو شوائب، يحتوي على شوائب، غير نقي، 

 غير صاف  

2216.  katlanılır  حتمل،ممكن احتماله أو تحملُّه، ي طاق  م 

2217.  katlanılmaz صعب االحتمال،ال ي طاق 

2218.  katlanır   قابل لإلنثناء أو الطي 

2219.  katlanmış مثني، مطوي 

2220.  katlı 
طوابق، ذو أدوار، على شكل  م ضاَعف، ذو

 طبقات

2221.  katolik كثالوكي 

2222.  kavgacı 
شاكس، م حب للشجار،م حب  شاجر، م شاعب، م  م 

 للنزاع، عدواني، هجومي
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2223.  kavgalı  نزاعي، تنازعي ، شجاري،فيه عراك 

2224.  kavisli س،على شكل قوس قو   م 

2225.  kavrulan حم ص، مشوي  م 

2226.  kavrulmamış  غير م حم ص 

2227.  kavrulmuş ر، م حم ر حم ص، مقم  قد د، م   م 

2228.  kavurmalı ر، يحتوي على لحم قاورما حم ص، مقم  قدد، م   م 

2229.  kaya صخر، صخري، مثال: ساحل صخري 

2230.  kayanmış مغلي، مثال: زيت مغلي 

2231.  kaybolmuş مفقود، ضائع، تائه 

2232.  kaydedilmiş  ً ن ،م سج ل صوتيا دو  ل، َمقي د،  م  سج   م 

2233.  kaygan نزِلق، شحمي، دهني  زلج، م 

2234.  kaygılı قلق، مهموم، مضطرب البال 

2235.  kaygısız  خالي البال، مرتاح البال ،قَِليل  ااِلْكتَِراث 

2236.  kayışlı مع المشمش 

2237.  kayıtlı   ً ن، م سج ل صوتيا دو  ل، َمقي د، م  سج   م 

2238.  kayıtsız غير مقي د، غير م سج ل 

2239.  kaymaklı طةمع القشطة، كثير القش  

2240.  kaymaksız خال  من القشطة 

2241.  kaynamış مطبوخ، مطهو 

2242.  kaynar مغلي، مثال: زيت مغلي 

2243.  kaynaşık رتبط بإحكام تماسك، م  لتحم، م   م 

2244.  kaypak 
مدهن ، دهني، ناعم 

تقلب، مراغم،  الملمس،زيتي،ملس،مصقول،م 
 واسع الحيلة

2245.  kaytarıcı 
متقاعس،شارد، متهرب من المسؤولية، مراوغ، 

ب من عمله أو مدرستهمحت ال، متهر ِ  
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2246.  Kazakistanlı , Kazak كازاخستاني 

2247.  kazanan الرابح، الكاسب، الفائز 

2248.  kazancı كتسب، فائز، كاسب  رابح، م 

2249.  kazançlı ربح، م كسب، مفيد  م 

2250.  kazançsız ربح، غير م كسب  ال ربح فيه، غيرم 

2251.  kazanılan كتسب  الم 

2252.  kazanılmayan غيرم كتسب 

2253.  kazasız دون حادث، خالي من الحوادث 

2254.  kazıklı وتدي 

2255.  kazılı  محفور 

2256.  kazılmış محفور 

2257.  kebaplı مع الكباب 

2258.  keder veren سب ِب الكدر للغير ر، م  عك ِ ر، م  كد ِ  م 

2259.  kederli ر المزاج، نكد، كئيب ، مكتئب، مهموم عك ِ  م 

2260.  kedersiz غير مهموم، غير مكتئب، مرتاح البال 

2261.  kefenlenmiş كف ن ، للميت  م 

2262.  kefil كفيل، ضامن 

2263.  kekeme متلعثم بالكالم، لجالج 

2264.  kel أصلع، أقرع 

2265.  kelepçeli مغلول، م صف د، مق يد باألغالل 

2266.  kemerli م، مرتدي الحزام حز   م 

2267.  kemikli عظمي، مع العظم، بعظمه، يحوي على عظام 

2268.  kemiksiz بدون عظم، العظم له، خالي من العظم 

2269.  kenar جانب، حافة، جانبي 
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2270.  kendinden emin واثق من نفسه 

2271.  kendine güvenen  واثق النفس، واثق من نفسه 

2272.  kendisi ile çelişen مناقض لذاته، مناقض نفسه 

2273.  kentsel ر، مدنين تابع للمدينة  مت حض ِ

2274.  kepekli مع نخالة القمح، مع قشرة القمح 

2275.  kerim كريم، سخي، خي ِر، جواد 

2276.  kesici  قاطع، بت ار، حاد، ماض 

2277.  kesik  
 مقطوع، مبتور، مبحوح، مقسوم

 مثال: الكهرباء مقطوعة 

2278.  kesik kesik  ع تقط ِ ع، مثال: صوت م  تقط ِ  م 

2279.  kesik sesli 
 ذوت صوت مبحوح، مخنوق

 مثال: صوت مبحوح

2280.  kesilmiş 
أ قس م، مجز   مقطوع، مبتور، مبحوح،، مقسوم، م 

ي حب الدواء المقسوممثال: التشتر  

2281.  kesin  ؤك د، بدون شك، جازم، قطعي، حاسم  أكيد، م 

2282.  kesin olmayan مشكوك فيه، غير ثابت،غير مؤك د 

2283.  kesinitli ع ، غير متواصل تقط ِ  م 

2284.  kesinleşmiş 
 حاسم، نهائي،قاطع، فاصل

 مثال: قرار نهائي، قرار حاسم

2285.  kesinlikli قطعياً، قطعي، بالتأكيد 

2286.  kesintisiz 
 بدون انقطاع، متواصل، مستمر

 مثال: بث متواصل

2287.  kesişen متقاطع، مثال: مستقيمات متقاطعة 

2288.  keskin قاطع، بت ار، حاد، ماض 

2289.  Keskin bakışlı ذو نظرة حادة 

2290.  Keskin görüşlü ذو نظرة أو رؤية ثاقبة 

2291.  keskin gözlü حاد النظر 

2292.  Keskin sesli ذو صوت حاد 

2293.  keskin zekalı حاد الذكاء، ثاقب الفكر 
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2294.  kesme قس م  مقسوم، مقطوع، م 

2295.  kesmez غير حادة، مثل مة 

2296.  kestaneli مع الكستنا 

2297.  ketum تحف ِظ في كالمه ومشاعره  كتوم، م 

2298.  keyfi اعتباطي، كيفي، تحكمي، استبدادي 

2299.  keyifli ق، مبسوط، صاحب كيف ِ رو   م 

2300.  keyifsiz ،غير رايقمنحرف المزاجمنقبض الصدر ، 

2301.  Kıbrıslı قبرصي 

2302.  kıkırdaklı غضروفي، يحتوي على غضروف 

2303.  kılıflı ذو غمد 

2304.  kılık değiştirmiş ر في لباسه أو شكله تنك ِ  م 

2305.  kılıksız 
هلهل الثياب، عتيق  ِ الملبس، م  مهمل الهندام، رث 

 الزي  

2306.  kınalı مخض ب بالحن اء، مصبوغ بالحن اء 

2307.  kıpırdak  فعَم بالحيوية، رشيقنشط، كثير الحركة، م   

2308.  kıpkırmızı أحمر قاني، شديد االحمرار 

2309.  kıpkısa  ًقصير جدا 

2310.  kıraç 
محل، ماحل،قاحلة، جرداء بدون ماء،  قاحل،م 

 غيرم خصب، أجدب، مثال صحراء قاحلة

2311.  kıran ر كس ِ  كاسر، حاطم، م 

2312.  kırgın ساخط، مستاء، ناقم، كسير القلب 

2313.  kırıcı 
م، ساحقكاسر، متكسر حط ِ  ، م 

م لألمال، فرد تكسير حط ِ  مثال: م 

2314.  kırık كس ر  مكسور، م 

2315.  kırılabilir قابل للكسر، هش 

2316.  kırılan المكسور 

2317.  kırılgan هش، سريع وسهل اإلنكسار 
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2318.  kırılmış نكِسر  مكسور، م 

2319.  kırış kırış جع د، كثير التجعدات  م 

2320.  kırışık د،ذو غضون تجع ِ  م 

2321.  kırışıklı   جع د فيه تجاعيدم  

2322.  kırışıksız جع د ) وجه، لباس(، خالي من التجاعيد  غير م 

2323.  kırmızı لون األحمر 

2324.  kırsal ريفي، قروي 

2325.  kısa قصير 

2326.  kısa boylu قصير القامة 

2327.  kısa ömürlü قصير األجل، سريع الزوال 

2328.  kısa saçlı ذو شعر قصير 

2329.  kısa vadeli قصير األجل 

2330.  kısacık  ًقصير جدا 

2331.  kısaltılmış وَجز لخ ص، م  قص ر، م ختصر،م  قتصر،م   م 

2332.  kısık 
مضغوط، محصور، مزنوق، مكبوس، مبحوح، 

 مخنوق مثال: صوت مبحوح

2333.  kısık sesli أج ش، مبحوح الصوت 

2334.  kısıntılı وف ِر قتِصد، م   م 

2335.  kısıntısız قتصد ، بوفرة  غير م 

2336.  kısır عاقر، عقيم، ال ينجب 

2337.  kısıtlayıcı د حد ِ قي ِد، م   م 

2338.  kısıtlı حد د، محدود، مقصور قي د، م   م 

2339.  kıskanç  حاسد، حسود، غيور، حقود، حاقد 

2340.  kısmi جزئي، كسري 

2341.  kış  شتاء، شتوي مثال: ألبسة شتوية 
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2342.  kışkırtmacı هي ِج، مثير، استفزازي  م 

2343.  kışlık  شتوي 

2344.  kıtır kıtır هش، سهل االنكسار 

2345.  kıvamlı وامكثيف، ذو ق 

2346.  kıvançlı فتِخر،متباه  فخور، م 

2347.  kıvır kıvır )جع د  شعر( أجعد، م 

2348.  kıvırcık , kıvır kıvır جع د، أجعد  م 

2349.  kıvrık معقوف، ملتو،أعوج 

2350.  kıvrılmış محني، منثني 

2351.  kıvrımlı ج عو  تعرج،منعرج،م   م 

2352.  kıyak   
مليح، فاتن، ظريف، لطيف، جميل، وسيم، 

 بارع  حسن، جيد، جسيم، جذاب،

2353.  kıyıcı ال إنساني،عديم اإلنسانية، ال يرحم 

2354.  
kıyılmış , kıyma , kıymalı, 
doğranmış 

 مقطوع، مفروم، على شكل قطع 
 مثال: لحم مفروم

2355.  kıymetli فاخر، قي ِم، ذو قيمة، ثمين 

2356.  kıymetli olmayan غيرهام، تافه، ساذج، عديم القيمة 

2357.  kıymetsiz ص، بخستافه، عديم القيمة، رخي  

2358.  kızan فتى، مراهق، يافع، غالم، صبي 

2359.  kızarmış ر، مقلي  مشوي، محم 

2360.  kızgın ملتهب، ساخن، غاضب، مغتاظ، ساخط 

2361.  kızıl لون أحمر قاني 

2362.  kızılımsı حَمر  مائل إلى الحمرة، م 

2363.  kızışmış هي ِج  حام، م 

2364.  kibar هذ ب،مؤدب،راقي، كبير في أخالقه وتصرفاته  م 

2365.  kibirli  تغطرس، متجبر، مغرور، متعجرف تكب ِر، م   م 
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2366.  kifayetsiz ناقص،غير كاف، غير مكتمل 

2367.  kilitlenmemiş قف ل  غير م 

2368.  kilitli قفل  مقفول بالقفل، م 

2369.  kilitsiz ال قفل له، بدون قفل 

2370.  killi    موحل، طيني 

2371.  kilolu بدين، سمين 

2372.  kimsesiz الشخص المقطوع، الذي ليس له أحد 

2373.  kimyacı العالم بالكيمياء، كيميائي 

2374.  kimyasal كيميائي، مثال: مركبات كيميائية 

2375.  kimyonlu فيه كمون، يحوي على الكمون 

2376.  kinci حاقد، حقود، مشاحن، بغيض 

2377.  kindar  حاقد، حقود، مشاحن، بغيض 

2378.  kinli محتقد 

2379.  kinsiz حاقدغير 

2380.  kipkirli  ًوسخ جدا 

2381.  kiracı ستأِجر  م 

2382.  kiralı تأَجرم س 

2383.  kiralık لإليجار 

2384.  kireçli كل س  كلسي، جيري، م 

2385.  kiremitli غط ى بقرميد  )سقف( قرميدي، م 

2386.  kirletici  ث سب ِب للتلوُّ ِث ، م  لو   م 

2387.  kirli ث لو   َوِسخ، قذر، م 

2388.  kişilikli ذو شخصية قوية 

2389.  kişisel شخصي، ذاتي 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

2390.  klasik كالسيكي، تقليدي 

2391.  klikçi  ِ تحز  بحزبي، م 

2392.  klimalı كي ف، ذو تكييف  م 

2393.  klorlu طه ر بالكلور أو فيه كلور  م 

2394.  kocaman  عمالق، ضخم، مارد، جسيم، هائل 

2395.  kocasız   أرملة، بدون زوج 

2396.  kokmuş ،عِفن، متعف ِنمعف ِن، فاسد  

2397.  koku giderici مزيل رائحة 

2398.  kokulu اح عط ر ، فو   ذو رائحة، م 

2399.  kokusuz  ،ال رائحة لهبدون رائحة  

2400.  kokuşuk ،عِفن، متعف ِنمعف ِن، فاسد  

2401.  kolay بسيط، سهل، هي ِن 

2402.  kolektif بالتضامن، بشكل اجتماعي 

2403.  kolsuz بدون كم، بدون ذراع 

2404.  komedi م ضحك، كوميدي 

2405.  komedyacı, komedyen    الشخص الكوميدي 

2406.  komik م ضحك، ممثل هزلي، شخص فكه، كوميدي  

2407.  kompleks  رك ب عق د، م   م 

2408.  kompleksli مصاب بعقدة نفسية 

2409.  komplocu متآمر 

2410.  kompozit رك ب، تركيبي، م شتَرك، اتحادي، مت حد  م 

2411.  komşu متاخم، مجاور، جار 

2412.  komünist شيوعي 

2413.  konforlu ريح  م 

https://www.seslisozluk.net/komedyac%C4%B1-nedir-ne-demek/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

2414.  konforsuz ريح، ينقصه أسباب الراحة  غير م 

2415.  konik مخروطي الشكل 

2416.  konjenital خلقي، منذ الوالدة، بالفطرة 

2417.  konsantre كث ف رك ز، م   م 

2418.  konserveli عل ب، كونسروة  م 

2419.  konstrüktif إنشائي 

2420.  kontrol edilemez ال يمكن التحكُّم فيه، ال يمكن ضبطه 

2421.  kontror edilebilir تحك م فيه، قابل للتحكُّم به  م 

2422.  konuksever مضياف، محب للضيف 

2423.  konus , konik مخروطي الشكل 

2424.  konuşkan 
حد ِث، عذب الحديث، حافل بالهذر، ثرثار،  م 

 كثير التكلم

2425.  konuşmayan ساكت، صامت، عديم الكالم 

2426.  konuşulan منطوق، ناطق، ملفوظ 

2427.  konvak قع ر  م 

2428.  konveks حد ب قب ب ، م   م 

2429.  koordinat احداثي، احداثياتي، سمتي 

2430.  kopkolay داً سهل ج  

2431.  kopkoyu  ًظالم شديد، حالك، غامق جدا 

2432.  kopuk مقطوف، مقلوع، منقطع، مقطوع 

2433.  Koreli كوري، من كوريا 

2434.  korkak  جبان، خائف  

2435.  korkmuş مذعور، مرعوب، خائف 

2436.  korkulu ع،م رهب،فِزع، مخيف، م رعب ِ رو   م 

2437.  korkunç م خيف، م رعب، مفزع، م ريع 

https://www.seslisozluk.net/konsantre-nedir-ne-demek/


 
 

299 
 

في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

2438.  korkusuz شجاع، اليخاف 

2439.  kortizonlu يحوي على مادة الكورتيزون 

2440.  korumacı وقائي 

2441.  korunaklı مكين، حصين 

2442.  koruyucu غذيةوقائي، واقي، حافظ، مثال: مادة حافظة لأل  

2443.  koskoca كبير جداً، ضخم 

2444.  koskocaman ضخم جداً، هائل 

2445.  koşabilen قادرعلى الركض 

2446.  koşan الراكض 

2447.  koşullu مشروط، عليه شرط 

2448.  koşulsuz بدون شرط، غير مشروط 

2449.  kovucu 
نِفر، صاد، طارد، رافض، بغيض، كريه   م 

مثال: األدوية الصادة للفيروسات، جهاز طارد 
 للحشرات

2450.  kovucu از ام، لم   واشي، نم 

2451.  kovulmuş بعَد، مثال: مطرود من العمل  مطرود، منبوذ، م 

2452.  koyu غامق، قاتم، داكن 

2453.  kozmik كوني، عالمي 

2454.  kökenli راسخ، متأصل، له جذور 

2455.  kökensel بدائي، أصلي، أساسي 

2456.  köklü أصيل ، ذوجذور، متأصل 

2457.  köksüz ال أصل له، ال جذور له، غير أصيل 

2458.  kömürlü فحمي، فيه مادة الفحم 

2459.  köpüklü غوة، ذو رغوةمع ر 

2460.  köpüksüz بدون رغوة 

2461.  köpürtücü سب ِب للرغوة رغ ، م  زبد، م   م 

https://www.seslisozluk.net/korkusuz-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%2C-%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%2C-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

2462.  kör أعمى، ضرير، كفيف 

2463.  köşegen وتري، قطري، مائل 

2464.  köşeleri birbirine eşit متساوي الزوايا 

2465.  köşeli زاوي، ذو زوايا 

2466.  köşesiz بال زاوية، غير زاوي 

2467.  kötü رديء، عاطل، سيء 

2468.  kötü davranmış سيء السلوك 

2469.  kötü huylu خبيث الطباع، سيء الطباع 

2470.  Kötü kokulu ذو رائحة سيئة 

2471.  Kötü niyetli ذو نية سيئة، ذو قصد سيء 

2472.  kötü şanslı سيء الحظ، سيء الطالع، ذو حظ سيء 

2473.  Kötü şöhretli ذوشهرة أو سمعة سيئة 

2474.  Kötü ünlü ذو شهرة أو سمعة سيئة 

2475.  kötümser اويمتشائم، سود 

2476.  köylü قروي، ريفي 

2477.  közlenmiş ر على الجمر أو النار حم   م 

2478.  kraliyet المملكة، ملكي ، مثال: السالم الملكي 

2479.  kremalı مع الكريما 

2480.  kritik َحِرج، حدي، مثال: حالة حرجة 

2481.  kronik زِمن، عضال، مثال: مرض مزمن  م 

2482.  kronolojik تاريخي، زمني، له عالقة بتأريخ األحداث 

2483.  kubbeli قب ب  م 

2484.  kudretli   قادر،  مقتدر ،كفؤ، ، مؤه ل 

2485.  kulak 
 أذن، أذني، له عالقة باألذن

 مثال: العيادات األذنية
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

2486.  kullanabilen 
 قادرعلى استخدام أو استعمال

 مثال: قادر على استخدام الحاسوب

2487.  kullanan   ستعِمل ستخِدم، الم   الم 

2488.  kullancı ستع ستخِدم، الم   ِملالم 

2489.  kullanılan ستعَمل، م ستخَدم  م 

2490.  kullanılmamış ستعمل، غير م ستخَدم  غير م 

2491.  kullanılmış   ستعَمل، م ستخدم  م 

2492.  kulplu 
 له مسكة، ذو مسكة أو قبضة

 مثال: كأس ذو مسكة

2493.  kulpsuz بدون مسكة ، بدون قبضة أو مقبض 

2494.  Kumarbaz, kumarcı قاِمر، العب القمار  م 

2495.  kumlu  غط ى بالرملرم لي، م   

2496.  kumluk كثير الرمل، رملي 

2497.  kumsal رملي 

2498.  kupkuru ،جاف تماماً، ناشف جداً، قاحل، يابس 

2499.  kurak جِدب،قليل األمطار  جاف،قاحل، م 

2500.  kurallı 
نطبق على قواعد اللغة، مطابق  نظامي،نحوي،م 

 للقاعدة

2501.  kuralsız ال قاعدة له ،غير قياسي 

2502.  kuramsal عملي نظري، خالف  

2503.  kurdeleli مربوط بكرديلة أو بشريط زخرفي 

2504.  kurnaz  بارع، ماكر، خادع، كائد، مخادع، محتال 

2505.  kurşunsuz 
خالي من الرصاص ، مثال: بنزين خال من 

 الرصاص

2506.  kurtarıcı خل ِص  منقذ، م 

2507.  kuru  ْجاف، يابس، ناشف، قاحل، َجْدب 

2508.  kurucu َمؤس س، منشئ، تأسيسي 

2509.  kurulu على مبني  
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

2510.  kurumsal  مؤسساتي، تأسيسي  

2511.  kurutucu جف ِف الشعر، سشوار جف ِف، مثال: م   م 

2512.  kusurlu 
عيب، غير سليم، غير كامل،م ختل، فيه  ناقص، م 

 ً  خلل،فيه عيب،متخلف عقليا

2513.  kusursuz ناضج، بالغ، كامل، العيب فيه 

2514.  kuşatılmış ق،ملفوف،م حاط قي د، محجوز، م طو   م 

2515.  kuşkucu ريب، َشكاك، شكوكي رتاب، م   م 

2516.  kuşkulu مشكوك فيه،مريب،موضع شك، مشبوه 

2517.  kuşkusuz 
الريب فيه، ال شك فيه، غير مرتاب، حاسم، 

 قاطع، بدون أدنى شك

2518.  kutlu ر، سعيد بش ِ  مبارك، ميمون، م 

2519.  kutsal   قد س، قدسيم  

2520.  kutulanmış عل ب، موضوع في علبة  م 

2521.  kutulu في علبة أو ذو علبة 

2522.  kutup قطب، قطبي مثال: الرياح القطبية 

2523.  kutupsal قطبي 

2524.  Kuveytli كويتي 

2525.  kuvvetlendirici إشارة ِ قو  ِ غذائي، م  قو  م، مثال: م  ،م ضخ ِ قو   م 

2526.  kuvvetli  ِْقتَِدر، قَو  ي ِجد ا، جب ارقَِوي، قَاِدر، م 

2527.  kuyruklu  ذنَب، ذو ذنب  م 

2528.  kuyruksuz ال ذنب له، أبتر 

2529.  kuzey  شمال، شمالي 

2530.  kuzeyli شمالي من أبناء الشمال 

2531.  kübik مكعبي الشكل، تكعيبي 

2532.  küçücük صغير جداً، بالغ في الصغر 

2533.  küçücükçe  ًصغير قليال 

http://www.arabdict.com/en/turkish-arabic/ku%C5%9Fkusuz
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

2534.  küçük صغير 

2535.  küçüklenmiş م صغ ر 

2536.  küçültücü 
رة للصدر ر، مثال: صدارة نسائية م صغ ِ  م صغ ِ

 küçültücü sütyen 

2537.  küçültülmüş م صغ ر 

2538.  küflü متعف ِن،عِفن 

2539.  küfürbaz شت ام ،سب اب، لع ان 

2540.  küfürlü كالم فاحش،نابي 

2541.  kükürtlü كبريتي 

2542.  kültürlü     ثق ف، واسع العلم والثقافة  م 

2543.  kültürsüz علوم، غير مثقفقليل الثقافة وال 

2544.  kümelenmiş كد س، متراكم م، م  كو   م 

2545.  küresel كروي ، عالمي 

2546.  kürklü له فراء، ذو فراء 

2547.  Kürt كردي ج أكراد 

2548.  küs مستاء من، ممتعض،زعالن من 

2549.  küsmüş م تجه ِ  عابس، م 

2550.  küstah عتد  بنفسه، قليل التربية،غير م حتَرم  وقِح، م 

2551.  kütlesel كتلي 

2552.  laboratuvar معمل، مختبر، مخبري مثال: أبحاث مختبرية 

2553.  lacivert لون كحلي 

2554.  lahanalı مع اليخنا ، مع الملفوف 

2555.  laiklik علماني 

2556.  lanetlenmiş َملعون، لعين 

2557.  lanetli  َملعون، لعين،بغيض، كريه 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

2558.  lastikli مطاطي، مرن، قابل للتمدد 

2559.  latif  لطيف، َكي ِس، خفيف الظل 

2560.  lazer ريليز  

2561.  lehimli ملحوم باللحام 

2562.  lekelenmiş لط خ موسوم، ذو بقع  م 

2563.  lekeli لط خ موسوم، ذو بقع  م 

2564.  lekesiz 
نقي، ناصع،نظيف ، ال تشوبه شائبة، عفيف، لم 

ث سمعته  ت لو 

2565.  leopar desenli َطب ع برسمة جلد النمر أو الفهد  م 

2566.  leziz  نفيس، لذيذ، طيب المذاق 

2567.  lezzetli ذ، شهي الطعم،سائغ، لذيد المذاقلذي  

2568.  lezzetsiz  
بدون لذة أو طعم أو نكهة، الطعم له، سيء 

 الطعم

2569.  liberal تحريري ، ليبرالي 

2570.  Libyalı ليبي 

2571.  lifli ليفي، ذو ألياف 

2572.  lig 
دوري، عام، مثال: بطل الدوري،مباريات 

 الدوري العام

2573.  likit مائع، سائل 

2574.  limitet شركة محدودةمحدود الضمان، مثال :  

2575.  limitsiz حد د  دون حد، غير م 

2576.  limonlu مع الليمون، بالليمون، ليموني 

2577.  lineer خطي، بشكل مستقيم 

2578.  lisanslı جاز، م رخ ص  م 

2579.  liseli  تلميذ في الثانوية 

2580.  listeli ن بالقائمة دو  رت ب بهيئة جدول، م  جدول،م   م 

2581.  liyakatsiz  وظيفته)شخص( غير جدير بمنصبه أو 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

2582.  logaritmik لوغاريتمي 

2583.  lojistik لوجستيك 

2584.  lokal محلي، إقليمي، موضعي 

2585.  Lübnanlı لبناني 

2586.  lüks 
 راقي، ممتاز، فاخر

 مثال: فيال فاخرة ، مفروشات فاخرة

2587.  lüzumlu الزم، ضروري 

2588.  lüzumsuz غير ضروري،زائد عن الحاجة، الداعي له 

2589.  maaşlı العمل براتب، مع راتب 

2590.  Macarlı , Macaristanlı مجري، هنغاري 

2591.  maceracı جازف، جسور ، محب للمغامرة غامر، م   م 

2592.  maceralı محفوف بالمخاطر، فيه مغامرة 

2593.  maddesel مادي 

2594.  maddi مادي، ملموس 

2595.  maddi olmayan غير مادي 

2596.  madeni معدني 

2597.  madensel معدني 

2598.  mafsal مفصل، مفصلي، مثال: ألم مفصلي 

2599.  mağdur 
ك، مغدور، الذي  توع ِ م ستضِعف، ضحية، م 
يعاني من األلم أو الهم ، مظلوم، م ضط هد، 

 م ستضعف

2600.  mağlup وب   مهزوم ، مقهور ، مغل 

2601.  mağrur ،عَجب بنفسهمغرور، متفاخر،فخور  متباه،م 

2602.  maharetli 
عل ِم، نشيط، بارع، حاذق، لبق،  ل ِم، م  ماهر، م 

 داهية

2603.  mahcup  خجول ،خِجل، مستحي 

2604.  mahdut حد د  محدود، م 

https://www.seslisozluk.net/logaritmik-nedir-ne-demek/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

2605.  mahir عل ِم، نشيط، بارع، خفيف اليد ل ِم، م   ماهر، م 

2606.  mahkemelik بالقضاء قضائي، شرعي، يمكن حله 

2607.  mahkum محكوم عليه 

2608.  mahmur  خد ر من النوم  ثمل، سكران، مسمم، مخمور، م 

2609.  mahpus  محبوس، موقوف 

2610.  mahrem 
م على أهله، سري،  َمحَرم، الشخص ال محر 

 شخصي

2611.  Mahrum عِوز  محروم، معِوز، م 

2612.  mahsur  محصور 

2613.  mahsus ،ًعن قصد، عن عمد خصوصي، خاص، قصدا 

2614.  mahzun     حزين، محزون، متأس ِف 

2615.  makbul  رح ب به،مرغوب فيه  مقبول، م ستحسن، م 

2616.  makbul olmayan  رح ب به ستهجن، غير م   غير مقبول، م 

2617.  makul معقول، منطقي، يمكن تقبُّل ه 

2618.  makul değil   غيرمعقول، غيرمنطقي 

2619.  makul olmayan غيرمعقول، غيرمنطقي 

2620.  makus   وبمعكوس، عكسي، مقل 

2621.  makyajlı واضعة للماكياج، متزينة 

2622.  mali مالي 

2623.  malignan خبيث، مثال: مرض خبيث 

2624.  maliyetli كِلف  ذو تكاليف، م 

2625.  Maltalı من جزيرة مالطة 

2626.  malum ،تعارف عليهمعلوم  معروف، م 

2627.  mamul  نتَج  مصنوع، معمول، م 

2628.  manalı ذو معنى، ذو مغزى 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

2629.  manasız  له، تافهخال من معنى، المعنى 

2630.  mandater انتدابي 

2631.  manevi   أخالقي، أدبي، معنوي، افتراضي، روحي 

2632.  mantarlı مع الفطر 

2633.  mantıki عقلي، عقالني، منطقي، معقول، عاقل 

2634.  mantıklı  عقلي، عقالني، منطقي، معقول، عاقل 

2635.  mantıksal منطقي 

2636.  mantıksız غير منطقي 

2637.  manyak أخرق، معتوه، مهووس 

2638.  manyetik مغناطيسي 

2639.  manzaralı 
 ذو إطاللة، يشرف على منظر جميل 

 مثال: منزل ذو إطاللة على البحر

2640.  manzum منظوم، مكتوب ضمن قافية، مثال: شعر منظوم 

2641.  marifetli ماهر،حاذق، على علم ومعرفة بمهنته 

2642.  markalı ل، ذو ماركة تجارية، نوعية ممتازة  م سج 

2643.  markasız ل، ل سج  يس له ماركةغير م   

2644.  maruz ض لـ، عرضة لـ  معروض، معر 

2645.  maskeli ر تنك ِ قن ع، م   ذو قناع، م 

2646.  masmavi شديد الزرقة 

2647.  mason ماسوني 

2648.  masraflı له تكاليف غير ضئيلة 

2649.  masrafsız قليل النفقة أو التكاليف، بدون تكاليف 

2650.  masum  عديم الخبرة، بريء،  غر 

2651.  mat لون( مات، كامد، غير المع ( 

2652.  matbu مطبوع 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

2653.  matematiksel رياضياتي تابع لعلم الرياضيات 

2654.  mavi لون سماوي 

2655.  mavimsi ،مائل إلى الزرقةضارب إلى اللون األزرق 

2656.  mavimtırak  ،مائل إلى الزرقةضارب إلى اللون األزرق 

2657.  mayalanmış خم ر ختِمر، م   م 

2658.  mayalı خم ر  مع خميرة، م 

2659.  mayasız ميرة، غير مختمربدون خ 

2660.  mayhoş بين الحلو والحامض ،  طعم َمز ْ

2661.  mayınlı لغ م، مزروع فيه ألغام  م 

2662.  mayınsız بدون ألغام، منزوع من األلغام 

2663.  mayonezli فيه صلصة مايونيز 

2664.  mazeretli معذور، الذي عنده عذر 

2665.  mazeretsiz من دون عذر 

2666.  mazlum مظلوم، م ضطهد 

2667.  mazur معذور 

2668.  mecazi مجازي، استعاري 

2669.  mecbur مجبور، مضطر إلى 

2670.  mecburi 
اجباري، مثال: اتجاه اجباري للسيارات 

  ،اضطراري مثال: هبوط اضطراري للطائرة

2671.  mecnun  تي م  عاشق ، ولهان، م 

2672.  mecusi مجوسي 

2673.  meçhul مجهول، غير معروف 

2674.  medeni مدني، حضري، متحضر 

2675.  medeniyetsiz   رتحض ِ غير م  

2676.  medikal  طبي 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

2677.  meftun مفتون 

2678.  mehül  مأهول، آهل، مسكون 

2679.  mekanik ميكانيكي، آلي، مثال: األجهزة الميكانيكية 

2680.  mekruh مكروه 

2681.  Meksikalı مكسيكي 

2682.  melodik لحني، نغمي 

2683.  melun َملعون، لعين 

2684.  melun َملعون، لعين 

2685.  memeli حيوان لبون، حيوان ثدي 

2686.  memnuniyetsiz  راض، غير ممنونغير 

2687.  memur     مأمور، موظف 

2688.  Menfi سلبي، نفي، سالب، منفي، مجزوم 

2689.  menfur نِفر، ممقوت ْبغَض، م   َمْبغ وض، م 

2690.  menkul منقول، مثال: مال منقول 

2691.  mensup منتسب إلى 

2692.  mental  عقلي 

2693.  mentollü محتوي على مادة المنتول 

2694.  meraklı   هتم ، مشغول  البال، فضولي قلق التفكير، م 

2695.  meraksız بال  غير مهتم، ال م 

2696.  mercimekli مع العدس، بالعدس 

2697.  merhametli  
رحيم، رؤوف، معتدل، محسن، خيري، 

 متصدق، حنون، شفوق

2698.  merhametsiz عديم الرحمة، قاسي القلب 

2699.  merhum مرحوم، الفقيد الراحل 

2700.  merkezi مركزي، رئيسي 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

2701.  merkezi olmayan المركزي 

2702.  mert شهم ،ذو مروءة 

2703.  mesai افيمسائي، دوام إض 

2704.  meskun   مأهول، آهل، مسكون 

2705.  meskun olmayan غير مأهول، غير مسكون، خال من السكان 

2706.  meslek مهنة، مهني 

2707.  mesleki مهني، حرفي 

2708.  mesleksel مهني 

2709.  meslektaş زميل في المهنة 

2710.  mest    ثمل، سكران، مسمم، مخمور 

2711.  mesut سعيد ج سعداء 

2712.  meşakkatli جهد تعب، شاق، م   م 

2713.  meşgul مشغول 

2714.  meşgul olmayan متفرغ، غير مشغول 

2715.  meşhur   شهير، مشهور، معروف  

2716.  meşru مشروع 

2717.  metal معدن، معدني 

2718.  meteorolojik ارصادي 

2719.  metin  حَكم، متين  م 

2720.  metinsel ي  نص ِ

2721.  metrik متري، مثال: الواحدات المترية 

2722.  metruk  متروك، مهجور 

2723.  mevcut رموجود، حاض 

2724.  mevsimsel موسمي 

https://www.seslisozluk.net/da%C4%9F%C4%B1t%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F%2C-merkezi-olmayan-nedir-ne-demek/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

2725.  meyilli   مي ال إلى، ميل إلى، ميل، نزعة  

2726.  meyveli مع الفواكه 

2727.  meyyal ميال إلى، ميل إلى، ميل، نزعة 

2728.  mezhepçi  طائفي، مذهبي، حزبي 

2729.  Mısırlı مصري 

2730.  mızmız كثير التشكي والتذمر،نق اق، اليعجبه أي شيء 

2731.  mide  ثال قرحة معديةِمعَدي، له عالقة بالمعدة، م  

2732.  mikrobik جرثومي، ميكروبي 

2733.  mikroskobik ميكروسكوبي، مجهري 

2734.  miladi ميالدي، سنة ميالدية 

2735.  milli دولي، قومي، شعبي، وطني 

2736.  milliyetçi قومي، وطني، أممي 

2737.  milyarder ملياردير، صاحب المليارات 

2738.  milyoner مليونير، صاحب الماليين 

2739.  mimar مهندس معمار 

2740.  mimari معماري، أسلوب معماري 

2741.  minicik صغير جدا،ً بالغ في الصغر 

2742.  minik صغير، بالغ في الصغر 

2743.  minimum أصغري، الحد األدنى 

2744.  minnettar ر، معترف بالجميل  ممتن، متشك ِ

2745.  misafirperver ِمضياف، محب للضيف 

2746.  mitolojik أسطوري 

2747.  miyop أحسر، قصير البصر 

2748.  mizaçlı 
فعَم  فعَم بالحيوية، نشيط، حيوي، م  مزاجي، م 

 lبالحياة

https://www.seslisozluk.net/minimum-nedir-ne-demek/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

2749.  mizahi فكاهي 

2750.  mobil ناقل ، نق ال 

2751.  mobilyalı  
ؤث ث، يحتوي ع جه ز، م  لى مفروش، م 

 المفروشات واللوازم

2752.  mobilyalısız غير مؤثُّث، غير مفروش 

2753.  modern عصري، معاصر، حديث 

2754.  modernize عصري، معاصر، حديث 

2755.  Moğolistanlı , Moğol منغولي، مغولي 

2756.  molekül جزيئي 

2757.  monarşik ملكي، ملوكي 

2758.  mor لون بنفسجي 

2759.  moralı bozuk   كئيب، م زهق، ذو مزاج عكر 

2760.  morarmak لونه مائل إلى البنفسجي 

2761.  Moritanyalı موريتاني 

2762.  mosmor بنفسجي مزرق، بنفسجي داكن 

2763.  muaf معفى من 

2764.  mubah باح، مسموح به  م 

2765.  mucit  مبتِكر، مخترع 

2766.  muhabir راسل، مراسل صحفي  م 

2767.  muhakkak حق ق، أكيد، الََريَب فِيه، صحيح مائة بالمائة  م 

2768.  muhal  غير ممكن، مستحيل، م حال 

2769.  muhalif مي ز، معارض  مختلف، متباين، متفاوت، م 

2770.  Muhalif  
نشق، خارج  عارض، نقيض، م  خالف، خصم، م  م 

 عن

2771.  muharip قاتل، محارب، هجومي، مثال: طائرة مقاتلةم  

2772.  muharrir ر، كاتب حر ِ  م 

https://www.seslisozluk.net/muhakkak-nedir-ne-demek/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

2773.  muhkem حكم، مكين  م 

2774.  muhtaç عِوز  محتاج، م 

2775.  muhtasar وجز قتضب، م   م ختصر، م 

2776.  muhtemel توقع حتمل، م   م 

2777.  muhterem 
هذ ب، لطيف،  حتَرم. راق، كبير بتصرفاته، م  م 

ؤد ب، َكي ِسْ   م 

2778.  muhteşem  ،َمِهيب، َعِظيمرائع 

2779.  mukabil مقابل 

2780.  mukaddes  قد س، قدسي  م 

2781.  mukavemetli قاوم، متين، شديد التحمل  م 

2782.  mukayeseli قارن  م 

2783.  mumlu ع بالشمع شم   شمعي ،م 

2784.  muntazam نتَظم نتظم، متناسق، مثال: شعر م   م 

2785.  musallat 
تِعب، مغيظ،  سِخط، م  م زعج، مضايق، مؤذ، م 

سيِطر  م ضِجر،م صل    ط ، م 

2786.  mutad, mutat معتاد على، متعود على 

2787.  mutlu   مبتهج، سعيد، مسرور، فرحان 

2788.  mutlu görenen   بشوش، ذو وجه ضاحك، ذو وجه مبتسم 

2789.  mutmain ْطمئ ِن  م 

2790.  mutsuz تعيس، غير سعيد 

2791.  muvaffak وفق ، ناجح  م 

2792.  muvahhit د باهلل، توحيدي وح ِ  م 

2793.  muzaffer تصر، قاهرغالب، من 

2794.  muzlu مع الموز 

2795.  mübalağalı فِرط غال فيه، م  بالغ فيه، م   م 

2796.  mübalağasız بالغ فيه  غير م 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

2797.  mücadeleci ناضل، نضالي نازع، م  كافح، م   م 

2798.  mücahit    مجاهد، محارب، مقاتل 

2799.  müddetsiz حد د المدة  إلى أجل غير مسمى، غير م 

2800.  müellif ؤل ِف، كاتب  م 

2801.  müennes    )ؤن ث ) قواعد لغة  م 

2802.  müfettiş فت ِش  م 

2803.  müfsit فِسد  م 

2804.  mühim م ه ِ  هام، م 

2805.  mühürlü ممهور، مختوم،مدموغ، ذو دمغة 

2806.  mühürsüz غير ممهور، بدون ختم أو دمغة 

2807.  müjdeci   ر، بشير ، نذير بش ِ  م 

2808.  müjdelenen بَش ر  م 

2809.  müjdeleyen ر بش ِ  م 

2810.  müjdeleyici ر بش ِ  م 

2811.  mükedder سب ِب الكدر للغير ر، م  عك ِ ر، م  كد ِ  م 

2812.  mükellef كل ف بـ  م 

2813.  mükemmel ل، ممتاز، فاخر، رائع  كامل، متكم ِ

2814.  mülayim م الئم، منسجم، متناغم، موافق، متوافق، مناسب 

2815.  müleyyin لي ِن  م 

2816.  mülk sahibi مالك، صاحب الملك أو العقار 

2817.  mülteci   الجئ، ملتجئ 

2818.  mümin  مؤمن، ذو عقيدة 

2819.  münafık   نافق  م 

2820.  münasip م الئم، منسجم، متناغم، موافق، متوافق، مناسب 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

2821.  münhasır محصور على، مقتصر على 

2822.  münker نِكر نَكر، ناكر، جاحد، م   بغيض، م 

2823.  münkir نِكر  ناكر، جاحد، م 

2824.  müntesip نتسب  م 

2825.  münteşir نتشر  م 

2826.  müphem بَهم، غامض  م 

2827.  mürekkep ن كو  رك ب، م  ؤل ف، م   م 

2828.  mürşit   م رشد، هادي 

2829.  mürtet   رتد، م شرك  م 

2830.  müsait متاح، متوفر، مناسب 

2831.  müsamaha etmeyen فظ، قاسي، غير مسامح، غير متسامح 

2832.  müsamahakar متسامح مع، متساهل 

2833.  müsamahasız غير متسامح 

2834.  müsekkin ن ألم سك ِ  م 

2835.  müselsel لمتسلس  

2836.  müshil   لي ِن سِهل، م   م 

2837.  müslüman سِلم  م 

2838.  müsrif   م سرف، مبذر 

2839.  müstahkem حصين ، م حص ن 

2840.  müstakil نفِصل ستق ِل، م   م 

2841.  müstebit    ستبد، ديكتاتور  م 

2842.  müstehap ستح ب، مرغوب  م 

2843.  müsterih غير قلق،مرتاح، مطمئن،مستريح 

2844.  müstesna استثنائي، مستثنى 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

2845.  müşerref ف شر ِ  شريف، م 

2846.  müşrik رتد، كافر  م شرك ،م 

2847.  müşterek م شترك 

2848.  müteakip تسلِسل تتابع، متتالي، متوالي، م   م 

2849.  müteselsil تتابع، متتالي، متوالي تسلِسل، م   م 

2850.  mütevazı متواضع 

2851.  müteveccih  ه إلى توج ِ  م 

2852.  müthiş دهش، رائع  م 

2853.  müttaki متقي، َوِرع 

2854.  müttefik حليف، مناصر 

2855.  müzekker المذكر في النحو 

2856.  müziksel موسيقي 

2857.  müzmin   زِمن، عضال، مثال: مرض مزمن  م 

2858.  naçiz   وضيع، تافه، حقير، عديم القيمة 

2859.  nadir  ًنادر، قليل جدا 

2860.  nakdi نقدي، كاش 

2861.  nakışlı منقوش، مزخرف 

2862.  nakür نِكر  ناكر، جاحد، م 

2863.  namuslu ور على عرضهشريف، ذو شرف، غي 

2864.  namussuz عديم الشرف، بال عرض، بال شرف 

2865.  naneli مع النعناع، بالنعناع 

2866.  narin     لطيف، رقيق، مرهف، حس اس، رفيع، دقيق 

2867.  narkotik نِوم  م 

2868.  narlı مع الرمان 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

2869.  natürel طبيعي 

2870.  nazari   نظري، مثال: مواد دراسية نظرية 

2871.  nazi  نازي 

2872.  nazik   ِ س، خفيف الظل، مهذ بلطيف، َكي 

2873.  nazir نظير، ند 

2874.  nazist نازي 

2875.  nazlı 
خجول، متظاهر بالخجل، محتشم، رقيق، 

مرهف، ضعيف، ناعم، دقيق، ذو كياسة، بالغ 
 الرقة، لطيف، متغنج، متدلل

2876.  necis نجس، غير طاهر 

2877.  nefessiz  بدون نفس 

2878.  nefis  نفيس، لذيذ، طيب المذاق 

2879.  nefiy  الب، منفي، مجزومسلبي، نفي، س 

2880.  nefret edilen نِفر، ممقوت ْبغَض، م   َمْبغ وض، م 

2881.  negatif  سلبي، سالب 

2882.  nehir, nehri نهر،نهري، جدولي 

2883.  nem geçirmez مانع للرطوبة 

2884.  nem giderici مزيل للرطوبة 

2885.  nemlendirici ب لي ِن، م رط ِ  م 

2886.  nemli  رطب، مبلول، ندي 

2887.  nervürlü حلَزن  م 

2888.  nesnel موضوعي، مادي 

2889.  neşe veren باعث على السرور، سار 

2890.  neşeli  بتِهج، مسرور، فرحان  فرح، م 

2891.  neşesiz مكتئب،غير مبتهج 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

2892.  net 
صافي، مثال: الوزن الصافي، واضح المعالم، 

 بائن ، جلي

2893.  net olmayan بَهم  غير واضح،غامض،م 

2894.  neticesiz غير مثمر،غير تام، لم يسفر عن أي نتيجة 

2895.  nezaketli هذ ب، لطيف  لطيف، مؤد ب، م 

2896.  nezaketsiz فظ  ، غليظ الطبع 

2897.  nezih ه نز   نزيه، م 

2898.  nihai   نهائي، أخير، ختامي 

2899.  Nijeryalı نيجري 

2900.  nisai نسائي، نسائية، خاص باألمراض النسائية 

2901.  nispi   نسبي 

2902.  nişanlı خاطب، مخطوب 

2903.  nişastalı نشاءنشوي، يحتوي على مادة ال 

2904.  nitelikli 
ؤه ل، ك فؤ، جدير باإلنتخاب، موصوف،  م 

 منعوت

2905.  niteliksiz غير مؤهل 

2906.  niyetli عازم على، ناوي على 

2907.  nizamsız رت ب ، فوضوي، م خل ْ بالنظام  غير م 

2908.  nohutlu مُّص، يحوي على الح مُّص  فيه ح 

2909.  noksan منقوص، ناقص، مختل، نقص، نقصان 

2910.  noksansız قص، تام ، كاملغير نا 

2911.  noktalı نق ط  م 

2912.  normal  عادي، طبيعي، مألوف 

2913.  normal dışı خارج عن المألوف، غير طبيعي 

2914.  normal olmayan غير طبيعي 

2915.  Norveçli نرويجي 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

2916.  nostalijik ق إلى الماضي تو   حنيني ، م 

2917.  nöbetçi مناوب 

2918.  nörolojik عصبي، أعصابي 

2919.  nötrün نترون، نتروني 

2920.  numaracı محتال ، صاحب حيل، مراوغ، متالعب 

2921.  numaralı رق م ، يحتوي على رقم تسلسلي  م 

2922.  numarasız رق م  الذي ليس عليه رقم، غير م 

2923.  nüfuslanmış مأهول، آهل، مسكون 

2924.  nüfüzlü صاحب نفوذ، ذو سطوة، مسموع الكلمة 

2925.  nükleer نووي 

2926.  nükteci اْح، صاحب نكتة  مز 

2927.  obur ،نَِهْم، ال يشبع َشِرْه  

2928.  odalı ذو غرف، يحتوي على غرف 

2929.  okul مدرسة، مدرسي، مثال: كتب مدرسية 

2930.  okumamış ثق ف، أمي  غير م 

2931.  okumayan غير  قارئ 

2932.  okumuş  ثق ف ، متعلم ، م   قارئ 

2933.  okunacak للقراءة 

2934.  okunaklı )مقروء ، واضح )خط 

2935.  okunaksız )غير مقروء، غير واضح )خط 

2936.  okunan المقروء 

2937.  okunmayan غير مقروء 

2938.  okuyucu قارئ 

2939.  okyan قارئ 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

2940.  olağan عتاد، مألوف، اعتيادي، عادي، طبيعي  م 

2941.  olağan dışı خارج عن المألوف، غير عادي،غريب 

2942.  olağan olmayan غير مألوف،غير عادي،غير معتاد، غير طبيعي 

2943.  olağanüstü خارق للعادة،فوق العادة، رائع 

2944.  olaylı 
يحوي على أحداث، حافل باألحداث، زاخر 

 باألحداث

2945.  olaysız خال  من األحداث 

2946.  olgun    ناضج، بالغ، كامل، العيب فيه 

2947.  olimpik أولومبي 

2948.  olmamış غير ناضج ،  فج ْ

2949.  olmuş ناضج، مستوي 

2950.  olumlu إيجابي 

2951.  olumsuz 
سلبي، سالب، منفي ،هدام، معكوس، معارض، 

 متشائم  غير مرغوب فيه،

2952.  oluşan  رك ب ؤل ف، م   م 

2953.  omurgalı )فقري، فقاري ) إنسان ،حيوان 

2954.  omurgasız )ال فقري، ال فقاري )إنسان، حيوان 

2955.  onaylı م صد ق عليه، موافق عليه 

2956.  onaysız وافَق عليه  بدون تصديق، غير م 

2957.  ondalık عدد عشري، جزئي 

2958.  onurlu  
الشرف،  شريف، طاهر الذيل، كريم، صاحب

صاحب الكرامة، صاحب العرض، أمين، 
 مستقيم

2959.  onursal فخري 

2960.  onursuz خسيس، ذليل، سيء السمعة 

2961.  opal اهليلجي، بيضوي 

2962.  opsiyonel خياري 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

2963.  optik بصري، ضوئي 

2964.  optimist متفائل، تفاؤلي 

2965.  optimum أنسب، أفضل،أوفق،أحسن،أفضل 

2966.  opurtünist انتهازي، نه از الفرص 

2967.  oral فموي 

2968.  oranlı متناسب،متساو،تناسبي، نسبي 

2969.  oransız غير متكافئ، غير مرتب، بال نسبة، بال قياس 

2970.  orantılı متناسب األجزاء، متناسب القياس 

2971.  orantısal نسبي 

2972.  orantısız غير متناسب 

2973.  orantısızlık عدم التناسب 

2974.  orbital مداري 

2975.  ordusuz ال جيش له 

2976.  organik عضوي 

2977.  organize نظ م  م 

2978.  orijinal أصلي ، حقيقي،موثوق به 

2979.  orta boylu متوسط القامة 

2980.  orta dereceli متوسط الدرجة 

2981.  orta halli متوسط الحال أو الدخل 

2982.  orta şekerli سكر وسط 

2983.  orta yaşlı ط العمر توس ِ  م 

2984.  ortak  شاع   متبادل،مشترك، شريك، تشاركي، م 

2985.  ortaklı له شريك، مشترك 

2986.  ortodoks أرثوذكسي 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

2987.  oruçlu صائم 

2988.  oruçsuz غير صائم 

2989.  oryantal  شرقي، نفيس 

2990.  oryantalist م ستشرق 

2991.  osmanlı عثماني 

2992.  otlu عشبي، م عشب 

2993.  otokritik أوتوقراطي 

2994.  otomatik أوتاماتيكي، آلي 

2995.  otonomi ذاتي، مثال: حكم ذاتي، استقالل ذاتي 

2996.  otsu  عشبي، حشيشي 

2997.  oturacak للجلوس 

2998.  oturamayan غير قادرعلى الجلوس 

2999.  oturan جالس، مقيم، قاطن، ساكن 

3000.  oturmayan غير مقيم 

3001.  oval  اهليلجي، بيضوي الشكل 

3002.  oymalı منقوش 

3003.  oynak قلقَل، غير مستقر  متأرِجح، م زعَزع، م 

3004.  oynanan مث ل  الملعوب، الم 

3005.  oynayabilen قادرعلى اللعب 

3006.  oyuklu جاويففيه ت  

3007.  öbür اآلخر، التالي، مثال الحياة اآلخرة، اليوم التالي 

3008.  öç alan منتقم، آخذ بالثأر 

3009.  öç güder  منتقم، آخذ بالثأر 

3010.  ödenen َسد د  المدفوع، الم 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

3011.  ödenmemiş سد د ، غير مدفوع  غير م 

3012.  ödenmeyen غير مدفوع 

3013.  ödenmiş سد د، بريء الذمة  مدفوع ، م 

3014.  ödeyen دالد سد ِ افع، الم   

3015.  öfkeli   د بغضب، مغيظ، محنق  غاضب، م حتد، متوع ِ

3016.  öğrenim görmemiş 
تعل ِم،  جاهل، على غير علم أو معرفة، غير م 

ي، جاهل للقراءة والكتابة  أم ِ

3017.  öğrenimli ثق ف تعلم، م   م 

3018.  öksürtücü سب ِب للسعال  م 

3019.  öksüz يتيم 

3020.  ölçlü قاس، موزون  م 

3021.  ölçülebilir قابل للقياس، يمكن قياسه 

3022.  ölçülmez اليمكن قياسه أو مقايسته، غير محدود 

3023.  ölçüsüz قاس، بدون قياس  غير م 

3024.  öldürücü  قاتل، مميت، فتا ك، مجرم مثال: قاتل للجراثيم 

3025.  öldürülen المقتول 

3026.  öldürülmeyen غير مقتول 

3027.  ölen الراحل 

3028.  ölmez خالد ، باق ، اليموت 

3029.  ölmüş  ِ ت ، متوفي، هالك ، تالفمي  

3030.  ölümcül       ْشرف  َعلَى الَمْوِت ميت، مهلك، فان، م   م 

3031.  ölümlü    ْشرف  َعلَى الَمْوِت ميت، مهلك، فان، م   م 

3032.  ölümsüz  ِخالد، أبدي، سرمدي، باق 

3033.  ölünen توف ى  الم 

3034.  ömürsüz ر  ال عمر له، قصير األجل، ال ي عم ِ
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

3035.  ön ل: أسنان أمامية.أمامي، تمهيدي مثا 

3036.  ön germeli سبق اإلجهاد  م 

3037.  öncesiz أزلي 

3038.  öncü  م، السابق تقد ِ اد، الم   رائد جمع رو 

3039.  önder رِشد ، رئيس  رائد ، إمام ، زعيم ، قائد ، م 

3040.  önemli هام، مهم 

3041.  önemli değil غيرهام، ليس هاماً، تافه، ساذج 

3042.  önemsiz يةغيرهام، تافه، ساذج، عديم األهم  

3043.  öngörülü ذو فراسة،حسن التدبير،بعيد النظر 

3044.  önleyici  
مقاوم، مانع، وقائي، كبحي، قمعي، كبتي، 

 واقي، صاد  

3045.  önsel بديهي 

3046.  önyapım مسبق الصنع 

3047.  örfi عرفي، تقليدي 

3048.  örgülü مضفور 

3049.  örtülen غط ى، مستور  م 

3050.  örtülü   غط ى، مستور، م حج ب، مثال: امرأة محجبة  م 

3051.  örtünmüş غط ى، مستور، م حج ب، مثال: امرأة محجبة  م 

3052.  örtüsüz حاسر، سافر،عار 

3053.  örülü مجدول، مضفور 

3054.  öteki اآلخر، األخرى 

3055.  övücü مديحي، ثَنائي 

3056.  övündürücü فتَخر به  م 

3057.  övüngen ج تبج ِ تباه، م   م 

3058.  öyküsel قصصي، حكاياتي 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

3059.  özdeksel مادي ، جسماني 

3060.  özdeş ابق، متوافق،متماثل، منسجممتط  

3061.  özel  
 خاص، ذاتي، خصوصي، شخصي  

 مثال: أبنية خاصة، مشفى خاص

3062.  özellikli ذو خاصية 

3063.  özendirici ض، تحريضي حر ِ  م 

3064.  özenli عتنى به  دقيق، م 

3065.  özensiz عتنى به تقَن، غير م   غير م 

3066.  özgü 
، خصيص،  خاص، ذاتي، خصوصي، شخصي 

 ى خاصمثال: أبنية خاصة، مشف

3067.  özgün  مي ز، أصلي، أصيل، مثال: فن أصيل  خاص، م 

3068.  özgür  َر، مستقل، طليق  ح 

3069.  özgürlükçü ر تحر ِ  تحريري، م 

3070.  özlemiş تله ِف اق، قلق البال، قلق، م  ق، مهموم، تو  ِ تشو   م 

3071.  özlemli فيه اشتياق وحنين 

3072.  öznel ذاتي 

3073.  özsel  ،أساسي، كامل، عطري، حقيقيجوهري 

3074.  özürlü عاق ر، م  بر   معذور، م 

3075.  özürsüz ر، من دون عذر بر ِ  بدون م 

3076.  pahalı غال السعر، ثمين 

3077.  paketlenmiş عل ب، موضوع ضمن باكيت  م 

3078.  Pakistanlı باكستاني 

3079.  pamuklu قطني 

3080.  panik  َمْذع ور، مرعوب 

3081.  paniklenmiş َمْذع ور، مرعوب 

3082.  panikleyerek َمْذع ور، مرعوب 

https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%8A%2C-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%2C-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%2C-%D8%B9%D8%B7%D8%B1%D9%8A%2C-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

3083.  paralel متوازي 

3084.  paralı 
مالي، ذو قيمة مالية أو نقدية، غال السعر،ثري، 

 غني

3085.  parasal نقدي، مالي 

3086.  parasız اني  مج 

3087.  parazit giderici مزيل للطفيليات 

3088.  parçalı 
ق،  تََمز ِ ق، م  تَفَر ِ ت َشت ِت، م  قس م، م  جزئي، م جزأ، م 

 ً  مثال: غائم جزئيا

3089.  parıltılı متأللئ ، وهاج، رقراق 

3090.  parlak   توه ِج اق، م   المع، ساطع، متألق، وه اج، بر 

3091.  parlamenter    برلماني 

3092.  parlayan تأل ِق، المع  م 

3093.  parlayıcı 
قابل لالشتعال، سريع االشتعال، لهوب، سريع 

 االهتياج، سريع الغضب  

3094.  partici حزبي، تحزبي 

3095.  partili بيحزبي، تحز  

3096.  partisiz  الحزبي 

3097.  paslanmaz اليصدأ 

3098.  paslı صدىء ، متآكل بسبب الصدأ 

3099.  pastörize عق م  م 

3100.  patatesli مع البطاطا 

3101.  patentli ل،مصون ببراءة  م سج 

3102.  patlak gözlü  جاحظ العينين 

3103.  patlayan منفجر،هائج 

3104.  patlayıcı  ر، انفجاري، تفجيري تفج ِ  م 

3105.  patlıcanlı مع الباذنجان، بالباذنجان 

3106.  payidar 
مستديم، دائم، أبدي االستمرار و البقاء، أبدي 
الدوام، مستمر، مستقر، ثابت النفس، مداوم 

http://www.arabdict.com/en/turkish-arabic/patlay%C4%B1c%C4%B1
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

بالثبات، ثابت القدم، صاحب الثبات، راسخ، 
بت، قوي، باقي، قوي، متين، محكم، راسخ، ثا

 عائش، خالد

3107.  pazarlıksız بال مساومة 

3108.  pazılı مع السلق 

3109.  peçeli  غط ى الوجه برقَع، م  نق ب، م   م 

3110.  peçesiz غير متنقبة،سافرة الوجه 

3111.  pek iyi  ًجيد جداً، ممتاز، حسناً جدا 

3112.  pek zeki داهية، عبقري،شديد الذكاء 

3113.  pekiştirmeli ؤك د  م 

3114.  pencereli افذة، يحتوي على نافذةذو ن 

3115.  pençeli ذو مخالب 

3116.  perfore   م خر  ثق ب، مثقوب، م   م 

3117.  perhizli ملتزم بحمية غذائية، خاضع لحمية 

3118.  periferik محيطي 

3119.  perişan تعيس ، بائس 

3120.  periyodik دوري، مرحلي 

3121.  Pers فارسي 

3122.  pervaneli ذو مروحة 

3123.  pervasız ور ته ِ  مستهتر، طائش، م 

3124.  pesmist متشائم 

3125.  pespembe وردي زهري 

3126.  peş peşe تسلِسل تتابع، متتالي، متوالي، م   م 

3127.  peşin  ً  مدفوع مقدماً، مقدماً سلفا

3128.  peşinatsız دون دفعة مقدمة، دون سلفة 

3129.  peynirli مع الجبنة، يحوي على الجبنة 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

3130.  pıhıtılaşmış تجل ِط، مثال: دم متخثر تخث ِر، م   م 

3131.  pırıl pırıl ت قد، المع، متأللئ، م شرقم ش  تعل، ملتهب، م 

3132.  pırtlak ناتئ، بارز، جاحظ 

3133.  piç ابن حرام، ولد غير شرعي 

3134.  pilli يعمل بواسطة البطارية 

3135.  pirinçli مع الرز 

3136.  pis  ث لو   خبيث الطباع، قذر، وسخ، م 

3137.  piskolojik نفساني، نفسي، سيكولوجي 

3138.  pişirilmiş مطبوخ، مطهو 

3139.  pişkin وخ جيداً،ناضجمطب 

3140.  pişman ف، تائب، حزين تأس ِ  نادم، م 

3141.  pişmemiş غيرناضج، نيئ 

3142.  pişmiş 
مطبوخ، مطهو، ناضج، مستوي، طعام ناضج، 

 فاكهة ناضجة

3143.  planlanmış م خط ط له 

3144.  planlı م خط ط له 

3145.  plansız بدون خطة أو دراسة مسبقة 

3146.  plastik بالستيك، بالستيكي 

3147.  plazmatik بالزمي 

3148.  poligon   م ضل ع 

3149.  politik سياسي 

3150.  Polonyalı بولوني 

3151.   popüler شعبي، مشهور 

3152.  portakallı مع البرتقال 

3153.  Portekizli برتغالي 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

3154.  posta بريد، بريدي، مثال: طابع بريدي 

3155.  potansiyel كامن، كموني، جهدي 

3156.  pozitif  إيجابي 

3157.  pörtlek جاحظ العينين 

3158.  pragmatik صلحيذرائعي، م 

3159.  pratik 
جدي، عملي، فعال، نظامي، مريح، مناسب، 
 متوافق، مالئم، قريب في المتناول، موافق 

3160.  prekast    سبق الصنع  م 

3161.  prezervatif واقي، حافظ 

3162.  primitif بدائي 

3163.  prizmatik موشوري 

3164.  problemsiz سالم، سليم، خال من المشاكل 

3165.  profesyonel م حترف، ضد هاو 

3166.  programlı برَمج، م خط ط  م 

3167.  programsız برمج،اليحوي على برنامج  غير م 

3168.  proplemli  م شاغب، مشاكس، شقي، فيه مشاكل 

3169.  protestan بروتستانتي 

3170.  provokatif استفزازي 

3171.  psikiyatrik نفسي، له عالقة بعلم النفس 

3172.  psikolojik سيكولوجي، نفسي 

3173.  puanlı نق ط  م 

3174.  puantiyeli   نق ط ، مرق طم   

3175.  pudralı غط ى بالبودرة  م 

3176.  put perest وثني، عابد األصنام 

3177.  pürüzlü خشن، وعر، ذو نتوءات 
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3178.  pürüzsüz أملس، ناعم، مصقول، مسطح، بدون تعرجات 

3179.  pütür pütür ذو نتوء، خشن 

3180.  pütürlü ذو نتوء، خشن 

3181.  pütürsüz غير خشن، أملس ، ناعم 

3182.  radikal ل: حل جذريجذري، راديكالي، مثا  

3183.  radyoaktif ع، نشيط اشعاعياً، ذو نشاط اشعاعي ش ِ  م 

3184.  rafadan )نصف مسلوق، برشت ) للبيض 

3185.  rahat مستريح، مرتاح،غير متوتر،مطمئن 

3186.  rahatlatıcı ريح، مسبب للراحة  م 

3187.  rahatsız مضطرب،قلق،غير مرتاحمنزعج ،  

3188.  rahatsız edici 
تعب، مغيظ،  سِخط، م  م زعج، م ضايق، مؤذ، م 

  م ضجر

3189.  rahatsız olmayan غير مريح 

3190.  rakamsal رقمي 

3191.  rakip زاحم  متسابق، منافس، م 

3192.  rakipsiz ال يقبل المنافسة أو المزاحمة 

3193.  rampalı طريق فيه صعود 

3194.  random  عشوائي 

3195.  rastlantısal تصادفي، اتفاقي 

3196.  rasyonel عقالني، منطقي 

3197.  razı راضي، قنوع، مقتنع 

3198.  realist واقعي، مؤمن بالواقعية 

3199.  reçeteli 
لى وصفة موصوف بوصفة طبية، يحوي ع

 طبية ) دواء(

3200.  reçetesiz )بدون وصفة طبية ) دواء 

3201.  reflektör منعكس، عاكس 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Radyoaktif
https://www.seslisozluk.net/%D9%85%D8%B2%D8%B9%D8%AC%2C-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%82%2C-%D9%85%D8%A4%D8%B0%2C-%D9%85%D8%B3%D8%AE%D8%B7%2C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A8%2C-%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%B8%2C-%D9%85%D8%B6%D8%AC%D8%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D9%85%D8%B2%D8%B9%D8%AC%2C-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%82%2C-%D9%85%D8%A4%D8%B0%2C-%D9%85%D8%B3%D8%AE%D8%B7%2C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A8%2C-%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%B8%2C-%D9%85%D8%B6%D8%AC%D8%B1-nedir-ne-demek/
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3202.  reformist د جد ِ  إصالحي، م 

3203.  rekabetçi متنافس، تنافسي 

3204.  rekortmen ل الرقم القياسي سج ِ  م 

3205.  rektal  شرجي له عالقة بالشرج 

3206.  rektum  شرجي له عالقة بالشرج 

3207.  renal لكلية، مثال: شريان كلويكلوي، له عالقة با  

3208.  renkli ن، متعدد األلوان لو   م 

3209.  renksiz لَون  بدون لون، غير م 

3210.  reproduktif  تناسلي، له عالقة باألمراض التناسلية 

3211.  resimli ر ر، كتاب م صو  ر، مثال: فيلم مصو   م صو 

3212.  resmen    رسمياً، بصورة رسمية  

3213.  resmi    رسمياً، بصورة رسمية 

3214.  reticle  شبكي الشكل 

3215.  rezerve احتياطي 

3216.  rezil رذيل، مخزي، فاضح 

3217.  rızık veren اق  رز 

3218.  rijit صلب 

3219.  riskili لعواقبمتهور،خِطر، غير مأمون ا  

3220.  ritimli إيقاعي، ذو إيقاع 

3221.  ritmik إيقاعي، ذو إيقاع 

3222.  roketli وِخي، مثال: هجوم صاروخي  َصار 

3223.  rol yapan تصن ِع، متظاهر د عي، م   متظاهر، م 

3224.  romantik رومانسي 

3225.  Romanyalı,Romen روماني 

https://www.seslisozluk.net/reticle-nedir-ne-demek/
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3226.  romatizmalı روماتيزمي، مصاب بالروماتيزم 

3227.  rötarlı ر عن موع تأخ ِ ده، مثال: طائرة متأخرةم   

3228.  rötarlı geç   ر، مثال: طائرة متأخرة تأخ ِ  م 

3229.  ruh روح، روحاني، نفساني ، مثال: مرض نفسي 

3230.  ruhani روحاني 

3231.  ruhsal روحي، روحاني، نفساني 

3232.  ruhsatlı    ً جاز قانونيا  م رخ ص، م 

3233.  ruhsatsız غير مسموح، غير م رخ ص له، بدون رخصة 

3234.  ruhsuz  روح، بال حياةبال  

3235.  rulo رول، على شكل رول 

3236.  Rusyalı , Rus روسي 

3237.  rutubet  geçirmez مانع للرطوبة 

3238.  rutubetli رطب، مبلول 

3239.  rutubetsiz غير رطب، غير مبلول 

3240.  rükû eden راكع في الصالة 

3241.  rüküş غير متناسق الهندام 

3242.  rütbesiz جندي، الرتبة له 

3243.  rüyalı كثير األحالم 

3244.  rüzgarlı عاصف، شديد الريح،كثير الرياح 

3245.  rüzgarsız هادئ ليس فيه هبة ريح 

3246.  saatli  عاير زمنياً، مثال: قنبلة موقوتة  موقوت، م 

3247.  sabıkalı ذو سوابق، له سجل بجرائم سابقة 

3248.  sabıkasız ال سابقة له، سجله نظيف 

3249.  sabırlı صابر، صبور، متحمل 
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3250.  sabırsız عديم الصبر، نافذ الصبر 

3251.  sabit ثابت، مستقر 

3252.  sabit fikirli ذو فكر ثابت ال يتغي ر، ص لب الرأي 

3253.  sabit kafalı ب برأيه تعص ِ ت،م  تزم ِ  م 

3254.  sabunlu غط ى برغوة الصابون  صابوني، م 

3255.  saçaklı )ًهذ ب، )تقليم الفاصولياء مثال قل م، م   م 

3256.  saçılmış   ع بعثر، موز   م 

3257.  saçlı ذو شعر 

3258.  saçma sapan فارغ المعنى، غير معقول، سخيف 

3259.  sadakatli م خلص، أمين، وفي،صادق 

3260.  sadakatsiz غير وفي،عديم الوفاء،خائن 

3261.  sade سادة،بسيط، ساذج، مثال: قهوة سادة 

3262.  sadık , sadik صادق، مخلص، وفي 

3263.  sadist سادي 

3264.  saf 
صافي النية، مخلص، صادق، صدوق، خالص، 

 شيمنقي، بسيط، صاف، ساذج، غ

3265.  sagital سهمي، مقطع رأسي 

3266.  sağ يمين، أيمن، يميني 

3267.  sağcı يميني، محافظ، من حزب اليمين 

3268.  sağır ،أطرش، فاقد حاسة السمع أَصم 

3269.  sağlam متين، صحيح، قوي، سليم، مثال: سليم البنية 

3270.  sağlam bünyeli سليم البنية 

3271.  sağlam olmayan حكم، غير سليم  غير م 

3272.  sağlam yapılı صلب العود، قوي البنية 

3273.  sağlar 
حقيقي، مناسب، عادل، منصف، معافى، قويم، 
أساسي، مضبوط، أفضل، صحيح، سليم، تمام، 
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مستقيم، سوي، يميني، أيمن، مصيب على 
 صواب، مالئم

3274.  sağlığa zaralı ضار بالصحة، غير صحي 

3275.  sağlıklı  عَافَى  صحيح، سليم البنية، صحي، ذو صحة، م 

3276.  sağlıksal  صحي، متعلق بعلم الصحة 

3277.  sahabi )صحابي، من أصحاب رسول هللا )ص 

3278.  sahil ساحل، ساحلي 

3279.  sahipsiz ليس له صاحب أو أحد 

3280.  sahte لف ق قل د، زائف، م  زي ف، م  زَور، م   م 

3281.  sahteci زي ِف ر،م  ِ زو   م 

3282.  sahtekâr   زي ِف، مخادع، محتال  م 

3283.  sakallı ذو لحية، ملتحي 

3284.  sakalsız حليق اللحية، ال لحية له 

3285.  sakat قعَد  كسيح، م 

3286.  sakıncalı الذي فيه محذور 

3287.  sakıncasız موثوق به، مأمون 

3288.  sakızlı مس ك  مع المسكة، م 

3289.  sakin     هادئ، جامد، ساكن هامد، بال حركة 

3290.  sakinleştirici هِدئ  م 

3291.  saklanan ن خز  خبأ، الم   الم 

3292.  saklanmış ،خبأ ن مخفي، م  خز  م   

3293.  saklayan خافي، مخبئ 

3294.  salak مغف ل، أبله، غبي، أحمق 

3295.  salamlı مع مرتديال 

3296.  salamura , tuzlu مل ح  م 
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3297.  salçalı فيه صلصة الطماطم 

3298.  saldırgan  عدواني، اعتدائي، معتدي، هجومي، عدواني 

3299.  saldırıcı مهاجم، معادي 

3300.  salgılayıcı فرز، ذو إفراز  م 

3301.  salgılı   فرز، ذو إفرازم  

3302.  salih  صالح 

3303.  samimi ي، مخلص، صادق،صريح  أليف، حميم، ود ِ

3304.  samimiyetsiz غير م خلص، غير وفي 

3305.  sanat فن، فني 

3306.  sanatsal بدع ق، م   فني، خال 

3307.  sanayi  
صناعة،صناعي، تصنيعي، مثال: منطقة 

 صناعية،الغرفة الصناعية، الثورة الصناعية

3308.  sancılı ص، متشنجممغوص، منمغ 

3309.  sandıklı َصنَدق، موضوع ضمن صندوق  م 

3310.  sansürlü )راقب خاضع للرقابة ) فيلم أو مطبوع  م 

3311.  santral محوري، مركزي 

3312.  sapan شاذ، منحرف، ضال 

3313.  sapasağlam قوي البنية، على صحة جيدة 

3314.  sapazmatik تشنُّجي 

3315.  sapık 
ضال ، منحرف، شارد، خارج عن الطريق 

 المستقيم

3316.  sapkın شاذ، منحرف 

3317.  sapmaz ملتزم، اليضل عن طريقه 

3318.  sapsarı أصفر فاقع 

3319.  saralı م صاب بداء الصرع 

3320.  saran   
مغمور، م حتَضن، ملفوف، مصرور، م حاط، 

عانَق  م 
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3321.  sargılı ادة د، ملفوف بضم   م ضم 

3322.  sargısız د، غير ملفوف بضمادة  غير ًمضم 

3323.  sarhoş   ثمل، سكران، مخمور 

3324.  sarhoş edici سِكر  م 

3325.  sarhoşluk verici سِكر  م 

3326.  sarı لون  أصفر 

3327.  sarıklı م غطى رأسه بعمامة ، مرتدي عمامة 

3328.  sarılan 
مغمور، م حتَضن، ملفوف، مصرور، م حاط، 

عانَق  م 

3329.  sarılı لث م  ملفوف، ملتف، منطوي، مطوي، مظروف، م 

3330.  sarılıklı صفراوي، مصاب بداء اليرقان 

3331.  sarılmış لفوف، ملتف، منطوي، مطويم  

3332.  sarımsaklı مع الثوم، يحوي على الثوم 

3333.  sarımsı مائل إلى االصفرار 

3334.  sarımsı مائل لونه إلى األصفر، م صفَر 

3335.  sarımtırak مائل لونه إلى األصفر، م صفر 

3336.  sarışın أشقر أو شقراء اللون 

3337.  sarma  لث م  ملفوف، ملتف، منطوي، مطوي، مظروف، م 

3338.  sarmal حلزوني 

3339.  sarmaşmış لتف، مصرور، ملفوف  م 

3340.  sarsak )رتعش ) من مرض أو هرم  م 

3341.  sarsıcı از اف، هز   رج 

3342.  sarsılmaz راسخ ،وطيد، ال يتزعزع 

3343.  sarsıntılı  اهتزازي، ارتعاشي 

3344.  sarsıntısız بال اهتزاز 
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3345.  sathı سطحي، ظاهري 

3346.  satıcı بائع 

3347.  satılan باع  م 

3348.  satılık ،معروض للبيع للبيع  

3349.  satılmış باع  م 

3350.  satlımayan باع  غير م 

3351.  savaşçı  قاتل، م حارب، هجومي، مثال: طائرة مقاتلة  م 

3352.  savaşkan م حارب 

3353.  savunma دفاعي، مثال: الخطوط الدفاعية 

3354.  savunmasız ع رضة للهجوم،مكشوف،غير مدافع عنه 

3355.  savunucu دافِع  م 

3356.  savunulabilir ،يمكن الدفاع عنه يمكن تبريره 

3357.  savunulamaz ال دعم له،ال يمكن الدفاع عنه 

3358.  savurgan )م سرف، مبذر ) في ماله 

3359.  saygı gören حتَرم، مظهر لالحترام  م 

3360.  saygıdeğer حترم  جدير باالحترام، م 

3361.  saygıdeğer بج ل م، م  كر   جدير باالحترام، يستحق االحترام، م 

3362.  saygılı ل، م حتَرم بج   م 

3363.  saygın 
هذ ب، لطيف،  حتَرم. راق، كبير بتصرفاته، م  م 

 مؤدب، كيس

3364.  saygısız غير محترم، وقح، عديم االحترام،قليل االحترام 

3365.  sayılı معدود، مرقم، محدود، محصور، ضيق النطاق 

3366.  sayın حتََرم، ت ستخدم عند المراسالت  الم 

3367.  sayısal رقمي، عددي 

3368.  sayısız 
ال عد  له، يفوق الحصر، ال  الي عدُّ ،ال ي حصى،

 ي عَد  
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3369.  sebepsiz بال سبب، من دون سبب 

3370.  sebzeli مع الخضار، يحتوي على الخضار 

3371.  secde eden الساجد في الصالة 

3372.  seçilmiş 
نتقى ، مصطفى ، مجتبى ،  نتخب ، مختار ، م  م 

 متميِز

3373.  seçim  اختياري، انتقائي، انتخابي 

3374.  seçimsel  ئي، انتخابياختياري، انتقا 

3375.  seçkin 
نتقى،  مي ز، م  مختلف، متباين، متفاوت، م 

نتَخب، م ختار  م 

3376.  seçmeli اختياري، انتقائي، انتخابي 

3377.  sedef صدف، صدفي، م رص ع بالصدف 

3378.  sefih  سفيه، تافه، جاهل 

3379.  sefil 
عتَر ، مسكين ،  سفيل ، فقير ، معوز ، عائل ،م 

 ، حقير  مقهور، خسيس ، بائس ، تعس ، دنيء

3380.  sekiz kat ات  م ضاَعف ثمان مر 

3381.  sekonder  ثانوي، فرعي 

3382.  seksi  جذ اب، فت ان، جاذب 

3383.  seksi ،جنسي، جذاب، فت ان مثير للغريزة الجنسية 

3384.  seksüel جنسي 

3385.  selefi َسلَفي 

3386.  selim ورم( سليم( 

3387.  semavi سماوي، سمائي، نسبة إلى السماء 

3388.  sembolik رمزي، إشاري 

3389.  sembolist رمزي، إشاري 

3390.  sempatik خفيف الظل ، خفيف الدم والروح 

3391.  sendikalı ل في النقابة  نقابي، مسج 

3392.  sendikasız غير نقابي، غير منتسب إلى النقابة 
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3393.  senelik سنوي، حولي 

3394.  senfonik سيمفوني 

3395.  sentetik اصطناعي، غير طبيعي، تركيبي 

3396.  serbest قي د  حر، طليق، غير م 

3397.  serebral ي يتعلق بتشريح المخ  مخ ِ

3398.  seri تسلِسل تتابع، متتالي، متوالي، م   م 

3399.  serin نعش  بارد، م 

3400.  serinletici نعش  م 

3401.  sermayeci صاحب رؤوس أموال، رأسمالي 

3402.  sermayedar صاحب رؤوس أموال، رأسمالي 

3403.  sermayesiz بدون رأس مال 

3404.  sersefil  ًسافل جدا 

3405.  sersem حمق، سخيفأبله ، أ 

3406.  serseri د، سرسري تشر ِ  صعلوك، متسكع،م 

3407.  sert  جامد، صلب، قاس 

3408.  ses geçirmez عازل للصوت 

3409.  sesli ذو صوت، ناطق، صوتي، جهوري 

3410.  sessiz ساكت، صامت، عديم الكالم، هادئ 

3411.  sevdalı تي م  عاشق ، ولهان،م 

3412.  sevecen ب، حنون، رقيق ح ِ  م 

3413.  sevgisiz ا الحب والشفقة، من دون حبعلى هيئة يعوزه  

3414.  sevilen ودود، محبوب 

3415.  sevimli 
حب ب، حلو المعشر،لطيف،  لطيف، محبوب، م 

 خفيف الدم

3416.  sevimsiz ،نفر  بغيض إلى،م 



 
 

340 
 

في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

3417.  sevinçli فرح، مبتهج، مسرور، فرحان 

3418.  sevindirici فرح ، م   سار 

3419.  seviyesiz نَحط ، وضيع، بدون مستوى  م 

3420.  sevmeyen ال ي حب 

3421.  seyahat سياحة، سفر، سياحي مثال: شركة سياحية 

3422.  seyahat etmeyen غير مسافر 

3423.  seyirci تفرج شاِهد، م   م 

3424.  seyreltik تَخلِخل خلخل، م   م 

3425.  seyyar 
تنق ِل،  ك، م  تحر ِ اف، م  ال، طو  ل، جو  ِ تجو  سي ار، م 

 ممكن حمله، ي نقل، ي حمل

3426.  sezonluk موسمي، فصلي 

3427.  sıcacık  ً ، دافئحار نسبيا  

3428.  sıcak ساخن، حار 

3429.  sıcakkanlı حميم، أنيس، لطيف، ودي، ذو دم حار 

3430.  sığ ضحل، غير عميق، سطحي 

3431.  sığınmacı الجئ، ملتجئ 

3432.  sığınmış الجئ، ملتجئ 

3433.  sıhhatli  عَافَى  صحيح، سليم البنية، صحِذي، ذو صحة، م 

3434.  sıhhi 
عَافَى  صحيح، سليم البنية، صحي، ذو صحة، م 

غذية صحيةمثال: أ  

3435.  sıkı 
حَكم، ضي ِق، متراص، مشدود، كثيف،  مشدود، م 

 محبوك

3436.  sıkı dokunmuş حاك، منسوج  محبوك، م 

3437.  sıkıcı ل، م ضِجر، باعث على السأم والملل م ِ  م 

3438.  sıkılmaz ال يستحي، ال يحتشم ، ال ي عصر، ال يتضايق 

3439.  sıkıntı veren   
تعب، مغيظ،  سِخط، م  م زعج، م ضايق، مؤذ، م 

  م ضجر

3440.  sıkıntılı متضايق، مهموم، مغموم، مكروب، محزون 

https://www.seslisozluk.net/%D9%85%D8%B2%D8%B9%D8%AC%2C-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%82%2C-%D9%85%D8%A4%D8%B0%2C-%D9%85%D8%B3%D8%AE%D8%B7%2C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A8%2C-%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%B8%2C-%D9%85%D8%B6%D8%AC%D8%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%D9%85%D8%B2%D8%B9%D8%AC%2C-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%82%2C-%D9%85%D8%A4%D8%B0%2C-%D9%85%D8%B3%D8%AE%D8%B7%2C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A8%2C-%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%B8%2C-%D9%85%D8%B6%D8%AC%D8%B1-nedir-ne-demek/
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3441.  sıkıntısız مستريح،غير مهموم،غير متوتر، بال هموم 

3442.  sıkışık كتظ، م زدحم، م  ضغوطم   

3443.  sıkkın قلق، مضطرب، مهموم، منزِعج، َضِجر 

3444.  sıkma معصور 

3445.  sımsıcak  ًحار جدا 

3446.  sımsıkı ضيق جداً، متراص جداً، متماسك 

3447.  sınai صناعي، تصنيعي 

3448.  sınıflanmış ب، م صن ف بو   م 

3449.  sınıfsal صنفي، طائفي، طبقي 

3450.  sınıfsız )بدون تصنيف، بدون طبقات ) مجتمع 

3451.  sınır ،تخم،حدودي، مثال: مناطق حدودية  حد  

3452.  sınırlı 
قتصر على، ضيق  جاور، محدود، م  تاخم، م  م 

 النطاق

3453.  sınırsız قي د،غير محصور  غير محدود،غير م 

3454.  sıpsıcak  ًفي غاية الدفء، حار جدا 

3455.  sır saklayan كتوم للسر 

3456.  sıradan 
عادي، طبيعي، اعتيادي،معتاد، تافه، متعارف 

 عليه

3457.  sıralı نض د رت ب، م   م 

3458.  sıralmış ق، ملفوف، م حاط  م طو 

3459.  sırasız نض د رت ب على الترتيب، غير م   غير م 

3460.  Sırbistanlı, Sırp صربي، نسبة إلى دولة صربيا 

3461.  sırılsıklam  ًرطب جدا 

3462.  sırlı مصقول، المع 

3463.  Sırp صربي من صربيا 

3464.  sırt ظهري له عالقة بالظهر، مثال آالم ظهرية 
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3465.  sırt üstü yatan ستلق على ظهره  م 

3466.  sıska  
هزيل، نحيف، خائر القوي، ضعيف، ضامر، 

 مهزول   

3467.  sızıntılı ب، راشح تسر ِ  م 

3468.  sicilli ن في السجالت دو  ل، م  سج   م 

3469.  sigortalı 
ؤم ن عليه عن  د بصمام أمان، م  أمين، َمزو 

 طريق مكاتب التأمين 

3470.  sigortasız غير مؤم ن عليه 

3471.  sihir  سحر،سحري 

3472.  sihirbaz م شعوذ، ساحر 

3473.  sihirli  سحري 

3474.  sihirsel  سحري 

3475.  silahlı سل ح، م زود بالسالح  م 

3476.  silahsız بدون سالح 

3477.  silahsızlandırılmış منزوع السالح، مثال: منظمات منزوعة السالح 

3478.  silindir şeklinde  أسطواني الشكل 

3479.  silindirik أسطواني 

3480.  silindirsel أسطواني الشكل 

3481.  silinen  محذوف، ممسوح  

3482.  silinmiş محذوف، ممسوح 

3483.  silsile halinde تتابع، متتالي، م تسلِسلم   توالي، م 

3484.  simetrik تناظري 

3485.  simgesel رمزي 

3486.  simitrilli متناظر، متناسق 

3487.  simsiyah أسود حالك 

3488.  sincabi سنجابي 

https://www.seslisozluk.net/silinen-dosyalar-nedir-ne-demek/
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3489.  sindirilmiş َمْهض وم عن طريق جهاز الهضم 

3490.  sindirim 
جهاز الهضم، هضمي، له عالقة بالجهاز 

 الهضمي، مثال: آالم هضمية

3491.  sinema eleştirmeni ينمائيناقد س 

3492.  sinirlanmiş  ثار، عصبي المزاج، متوتر هتاج، ثائر، م   م 

3493.  sinirlendirici سب ِب لإلزعاج  مثير للغضب، م 

3494.  sinirli  
هتاج، ثائر، مثار، عصبي المزاج، متوتر،  م 
 عصبي، تشريح طبي، مثال: األلياف العصبية

3495.  sinirsel عصبي، مثال: اضطرابات عصبية 

3496.  sinmiş  طريق جهاز الهضمَمْهض وم عن 

3497.  sipsivri   حاد قاطع،ماض 

3498.  sirkeli فيه خل، يحتوي على الخل 

3499.  sisli ضبابي 

3500.  sistematik نتَظم، نظامي  م 

3501.  sistemli 
رت ب، خاضع لنظام  نظ م، منتظم، نظامي، م  م 

 تشغيل معي ن

3502.  sistemsiz نظ م، اليحوي على نظام تشغيل  غير م 

3503.  sivil  :طيران مدني،دفاع مدنيمدني، أهلي، مثال 

3504.  sivri دب ب  ماض، حاد، م 

3505.  siyah  لون أسود 

3506.  siyahımsı ضارب إلى السواد 

3507.  siyahmtırak ضارب إلى السواد 

3508.  siyasal سياسي، متعلق باألمور السياسية 

3509.  siyasi    سياسي، مثال: موقف سياسي،حزب سياسي 

3510.  siyonist صهيوني 

3511.  sofi ِف نسبة إل تصو   ى المذهب الصوفيصوفي، م 

3512.  soğanlı مع البصل، يحتوي على البصل 
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3513.  soğuk بارد 

3514.  soğukkanlı رابط الجأش، ذو دم بارد، هادئ الطبع 

3515.  soğutucu د، ثال جة، جهاز تبريد بر ِ  م 

3516.  sokmuş َمْلد وغ، َمْلس وع، مقروص عن طريق حشرة 

3517.  sol يسار، يساري، أيسر 

3518.  solak أعسر، يسراوي 

3519.  solcu اري، شيوعييس  

3520.  solgun باهت، شاحب، ذابل 

3521.  solmaz لونه ثابت، اليبهت، اليذبل 

3522.  solmuş باهت، شاحب، ذابل 

3523.  soluk باهت، شاحب، ذابل 

3524.  soluyan   الهث 

3525.  Somalili صومالي 

3526.  son   نهائي، أخير، ختامي ،األخير 

3527.  son derece gizlidir ي للغاية  سر ِ

3528.  sonbahar  ال : ملبوسات خريفيةخريف ، خريفي، مث  

3529.  sonlu منتهي، آفل، له نهاية 

3530.  sonraki التالي، الالحق 

3531.  sonsuz أبَدي، خالد، بدون نهاية، النهاية 

3532.  sonuçsuz بدون نتيجة، عقيم 

3533.  sonuncu األخير، اآلخر، النهائي 

3534.  sopsoğuk بارد للغاية 

3535.  soran السائل، الطالب 

3536.  sorgusuz من دون استجواب 
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3537.  soru soran السائل للسؤال 

3538.  sorumlu مسؤول، عرضة للمسائلة والمحاسبة 

3539.  sorumsuz متهور، المبالي، غير مسؤول 

3540.  sorunlu تنازع فيه  ذو مشكلة، م 

3541.  sorunsal تنازع فيه، يصعب حله  ذو مشكلة، م 

3542.  sorunsuz خال من المشاكل 

3543.  soruşturan حق ِق، م ستنِطق في محكمة  م 

3544.  sosisli انق، بالنقانقمع النق  

3545.  soslu مع صوصة، بالصوصة 

3546.  sosyal اجتماعي، اشتراكي 

3547.  sosyalist اشتراكي 

3548.  sosyoekonomik اجتماعي اقتصادي 

3549.  sosyokültürel اجتماعي ثقافي 

3550.  sosyolojik اجتماعي 

3551.  soyalı مع الصويا 

3552.  soydaş من نفس العائلة  أو العرق 

3553.  soyguncu اميناهب، سالب، سارق، لص، حر  

3554.  soylu 
نبيل ) نبالء( ابن أصل، أصيل، متأصل، 

 ،عريق النسب

3555.  soysuz ال أصل له،وضيع األصل،حقير النسب 

3556.  soyulan غتََصب  مسلوب، منهوب،م 

3557.  soyulmuş د ى، مجر  عر  قش ر، مقشور، م   م 

3558.  soyut د، تجريدي جر   م 

3559.  soyutlanmış ضيق األفق، ذو أفق محدود 

3560.  sökük ن  تَزع من مكانهمفكوك، م 
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3561.  sökülmüş تفك ِك خ، مقلوع، م  تفس ِ  مفتوق، م 

3562.  sömürge ستعمرة، استعماري  م 

3563.  sömürgeci ستعِمر، استعماري  م 

3564.  sönsürsüz 
راقب، بدون رقابة غير خاضع للرقابة  غير م 

 ) فيلم أو مطبوع(

3565.  sönük طفأ  م 

3566.  söyleyebilen قادرعلى الكالم 

3567.  söyleyemeyen لى الكالمغير قادر ع  

3568.  söz taşıyan اْم، واشي، ناقل لألحاديث  نم 

3569.  sözleşmeli بالمقاولة 

3570.  sözleşmesiz دون مقاولة 

3571.  Sözlü, şifahen  ً  شفهياً، شفويا

3572.  sözsel لفظي، شفهي، فعلي، حرفي 

3573.  sözü düzgün  فصيح، طليق اللسان 

3574.  spiral  حلزوني 

3575.  spor   رياضة، رياضي مثال: منشآت رياضية 

3576.  spor eleştirmeni ِريَاِضي نَاقِد 

3577.  sporcu رياضي، ممارس للرياضة 

3578.  sporsever غرم باأللعاب الرياضية  م 

3579.  sportif رياضي 

3580.  stajyer 
ب ، تحت التمرين ، خاضع للتدريب ،  تدر ِ م 

ن في حرفة، تلميذ متمهن في صف،  تمر ِ صبي م 
 المتمهن، المبتدئ

3581.  standart قياسي، نموذجي، معياري 

3582.  statik ساكناستاتيكي،سكوني ،  

3583.  steril عق م طه ر، م   م 

https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%84%D9%81%D8%B8%D9%8A%2C-%D8%B4%D9%81%D9%87%D9%8A%2C-%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%8A%2C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%8A/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

3584.  sterilize  عق م طه ر، م   م 

3585.  stratejik  استراتيجي 

3586.  streç سترتش، قابل للمط 

3587.  stresli    ً جِهد عصبيا توت ِر، م   م 

3588.  su giçermez ضد الماء، مانع من نفوذ أو تسرب الماء 

3589.  suçlu ت هم ذنب، آثم، م   م جرم، م 

3590.  suçsuz ذن  ببريء، غير م 

3591.  sudan ucuz )رخيص جداً ) أرخص من الماء 

3592.  Sudanlı سوداني 

3593.  suikastçı قاتل، سفًاح، قنَاص، قاتل مأجور 

3594.  sukut eden ساكت، صامت، عديم الكالم 

3595.  sulak مروي، أرض غزيرة بالمياه التحتاج إلى ري 

3596.  sulu 
رطب، ندي، مخضل، مبل ل، مائي ،دامع  ، 

فة الورق، عصاري، غض، ريان، نضر، كثي
 مائي، على شكل شوربة    

3597.  sunan 
م برنامج في  قد ِ عل ِق، قصصي، م  قاص، راوي، م 

 اإلذاعة  

3598.  suni صنعي، صناعي 

3599.  suratsız م  عابس ، عبوس، متهج ِ

3600.  Suriyeli سوري 

3601.  susamış عطشان 

3602.  susamlı مع السمسم 

3603.  susan الساكت، الصامت، عديم الكالم 

3604.  suskun  ،عديم الكالم، قليل الكالمساكت، صامت  

3605.  Suudi Arabistanlı سعودي 

3606.  suzsuz عطشان، ظمآن، بدون ماء 
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3607.  sülfürik كبريتي 

3608.  sümüklü مخاطي، ذو مخاط 

3609.  sümüksel مخاطي 

3610.  sünger gib اسفنجي، شبيه باإلسنفنج 

3611.  süngersi  اسفنجي 

3612.  sünnetli مختون ، ختين 

3613.  Sünni سن ِي تابع لإلسالم 

3614.  süper  فائق، ممتاز جداً، فاخر 

3615.  süratli سريع 

3616.  sürekli 
تسلِسل، متواصل،  تتابع، متتالي، متوالي، م  م 

 مستمر

3617.  sürekli olmayan ع تقط ِ  غير متواصل،م 

3618.  süreksiz وقتي، مؤقت، غير مستمر 

3619.  süreli َوق ت، َمْوق وت، ذو مدة محددة  دوري، َمْحد ود، م 

3620.  süremeyen ة المركباتغير قادر على قياد  

3621.  süresiz سم ى حد د األجل،إلى أجل غير م   غير م 

3622.  sürgülü ار ار، مثال باب جر  نزلق، جر   م 

3623.  sürgün بعَد، طريد  َمنفي، م 

3624.  sürpriz  باغت  مفاجأة، مفاجئ، م 

3625.  Sürrealist سريالي 

3626.  sürümlü باعة بكثرة  (بضاعة( رائجة، مطلوبة، م 

3627.  sürümsüz ،غير مطلوبة، كاسدة بضاعة( غيررائجة ) 

3628.  sürüngen زاحف، حيوان زاحف 

3629.  Süryani سرياني 

3630.  süslenmiş زي ن، مرصوف، م زخَرف، م زرَكش  م 
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3631.  süslü زي ن  م زخرف، م زركش،م 

3632.  süssüz 
بسيط، ساذج، اليحتوي على تزيينات أو 

 زخارف

3633.  süt emen  رضيع 

3634.  sütlü مع الحليب 

3635.  sütsüz بال حليب، من دون حليب 

3636.  süzülmüş  م صف ى 

3637.  Şafii شافعي، نسبة إلى المذهب الشافعي 

3638.  şahane  
رائع، رائق ، بديع ، عظيم ، ممتاز ، فاخر ، 

نفيس ، سام  ، بهي ، سلطاني ، ملوكي  ، فخم ، 
 روعة

3639.  şahsiyetli ذو شخصية قوية 

3640.  şakacı مزوح، محب للمزاح، كثير المزاح 

3641.  şakıyan )د )طير غر ِ  غريد، م 

3642.  şanlı جليل ،  مجيد، بهي 

3643.  şanslı محظوظ، ذو حظ، سعيد الحظ 

3644.  şanssız  
سيء الحظ، سيء الطالع، غير محظوظ، تعيس، 

 منحوس

3645.  şanssızlık getiren جالب للشؤم 

3646.  şantajcı بتَز، شخص يبتز بالتهديد  م 

3647.  şapkalı ذو قبعة، شخص يرتدي قبعة 

3648.  şapkasız من دون قبعة، حاسر الرأس 

3649.  şapşal 
غف ل، قذر الجسم  غشيم، أخرق، معتوه، أحمق، م 

 والمالبس

3650.  şarkılı غنائي 

3651.  şarkiyat bilgini م ستشرق، عالم بأمور الشرق 

3652.  şartlı مشروط، ذو شروط 

3653.  şartsız بال قيد، بال شرط، غير مشروط 
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3654.  şaşı أحول 

3655.  şaşıran   ندهش، مذعور تفاجئ، م  ستغِرب، م   م 

3656.  şaşırmış ستغر ندهش، مذعورم  تفاجئ، م   ب، م 

3657.  şaşırtıcı ذِهل حي ِر، م  فاجئ، م  دِهْش، م   م 

3658.  şaşkın ندهش، مذعور، مذهول تفاجئ، م  ستغرب، م   م 

3659.  şaşmaz 
دائم، صدوق، ال  ،معصوم، سديد، ال يخطئ

 يخذل، ال يخفق، ال يخطئ، ثابت

3660.  şayi  شائع، منتشر، متداول، مثال: مرض شائع 

3661.  şefaat eden شفيع 

3662.  şefaatçi شفيع، شافع 

3663.  şeffaf شفاف 

3664.  şeffaf olmayan غير شفاف 

3665.  şefkatli 
ق، َخي ِ  تصد ِ حِسن، خيري، م  ف، م  ر، متلط ِ
م، مترف ِق، شفوق، رحيم ترح ِ  م 

3666.  şefkatsiz تشدد  عديم الشفقة، عديم الرحمة، قاس، شديد، م 

3667.  şehirli من سكان المدينة، مدني 

3668.  şehriyeli مع الشعيرية، مثال رز بالشعيرية 

3669.  şehvani شهواني، شهوي 

3670.  şehvetli شبِق، شهواني 

3671.  şekerli حل ى بالسكر  مع السكر، م 

3672.  şekersiz بدون سكر 

3673.  şekli شكلي 

3674.  şen مبتهج، سعيد، مسرور، فرحان 

3675.  şerefli  
شريف، طاهر الذيل، كريم، صاحب الشرف، 

صاحب الكرامة، صاحب العرض، أمين، 
 مستقيم

3676.  şerefsiz نَحط  وغد، عديم الشرف، دنيء، م 

https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%2C-%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%AF%2C-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%A6/
https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%2C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82%2C-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B0%D9%84%2C-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D9%82%2C-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%A6%2C-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%2C-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%B6%D8%A8%2C-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%B1/
https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%2C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82%2C-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B0%D9%84%2C-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D9%82%2C-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%A6%2C-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%2C-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%B6%D8%A8%2C-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%B1/
https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%2C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82%2C-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B0%D9%84%2C-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D9%82%2C-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%A6%2C-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%2C-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%B6%D8%A8%2C-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%B1/


 
 

351 
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3677.  şeri قانوني، شرعي، خاص بالشريعة اإلسالمية 

3678.  şeritli  شريط، ذو شرائطيحوي على 

3679.  şerli شرير 

3680.  şeytani شيطاني 

3681.  şık أنيق، شيك، حسن الهندام 

3682.  şımarık غن ج دل ل، م   م 

3683.  şımarmış غن ج دل ل، م   م 

3684.  şımartılmış غن ج دل ل، م   م 

3685.  şiddetli شديد، قوي،عنيف 

3686.  şifa veren الشافي 

3687.  şifahen  ً  شفهياً، شفويا

3688.  şifahi شفوي، شفاهي،شفهي 

3689.  şifalı شفائي، ذو خصائص عالجية ،  شاف 

3690.  şifasız ع ضال،ال شفاء له، اليمكن شفاؤه 

3691.  şifreli شف ر، محمي بكلمة سر  م 

3692.  Şiî شيعي 

3693.  şiirsel شاعري، شعري 

3694.  şikayetçi ر تذم ِ شتِك، كثير الشكوى، م   م 

3695.  Şilili تشيلي من دولة تشيلي 

3696.  şimdiki ر  راهن،في الحال الحاضر،حالي، جا 

3697.  şipşirin  ًمبهج جداً، ساحر جدا 

3698.  şirin 
ذكي، بارع، فاتن، جذاب، محبوب،خفيف الظل 

 / الروح/ الدم، حلو المعشر

3699.  şirret شرير، سيئ الخلق 

3700.  şişkin نتفخ ، مليء بالهواء  م 
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3701.  şişko ش، ذو كرش،ذو بطن كر ِ  م 

3702.  şişman سمين، بدين،ممتلئ الجسم 

3703.  şişmanca  ً  سمين أو بدين نسبيا

3704.  şişmiş نتفخ م، م  تور ِ  م 

3705.  şöhretli شهير، مشهور، ذائع الصيت 

3706.  şuurlu واع لـ ، مدرك لـ، على علم بـ 

3707.  şuursuz فاقد الشعور، غير واع، غير مدرك 

3708.  şüphe götürmez ال ريب فيه، غير مرتاب فيه، ال خالف فيه 

3709.  şüphe uyandıran ثير للشك، م ريب  م 

3710.  şüpheci ري رتاب، م  ب، َشك اكم   

3711.  şüpheli رتاب، مشكوك به  مشبوه، م 

3712.  şüphesiz ؤك د، بدون شك، جازم، قطعي، حاسم  أكيد، م 

3713.  tabakalı مؤلف من طبقات 

3714.  tabii طبيعي، فطري 

3715.  tabusuz ليس له صك تمليك أو عقار 

3716.  taçlı كل ل ج، م  تو   م 

3717.  tahammül edilmez صعب االحتمال، الي طاق 

3718.  tahammüllü   لم  تحم ِ

3719.  tahammülsüz ال ي حتمل،قليل التحمُّل 

3720.  tahata خشب،خشبي 

3721.  tahmin eden ر قد ِ ن، م  خم ِ  م 

3722.  tahribatsız 
غير قابل لالنهدام أو التخريب، غير تخريبي، 

 غير تدميري

3723.  tahrif edilmiş ف  م حر 

3724.  tahrifatsız ف، بدون تحريف،صحيح  غير محر 
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3725.  tahrik eden المشاكلالمثير للفتن و 

3726.  tahrik edici هي ِج، مثير  استفزازي،م 

3727.  tahrikçi ض، حاث على إثارة المشاكل حر ِ  مثير للفتن، م 

3728.  tahrikçi تحريضي، تحريكي 

3729.  tahrip edici مبيد، مدمر، م خرب 

3730.  takdir edilmiş قد ر، محتوم  م 

3731.  takılı ثب ت في عل ق أو م   م 

3732.  takip ederek متعاقب، متتالي 

3733.  takkeli مرتدي طاقية 

3734.  taklitçi قل ِد، مخادع، محتال زي ِف، م   م 

3735.  takma ستعار، م صطنع،اصطناعي  م 

3736.  takriben  ً  تقريبي، تقريبا

3737.  taksit taksit على أقساط، بشطل أقساط 

3738.  taksitli )بالتقسيط، باألقساط ) بيع أو شراء 

3739.  taktik تعبوي، تكتيكي 

3740.  takvalı تقي، ورع 

3741.  takviyeli   دع مم ى، م  قو   

3742.  tali ثانوي، فرعي 

3743.  talihli محظوظ، ميمون، سعيد الحظ، حسن الطالع 

3744.  talihsiz غير محظوظ، تعيس، منحوس 

3745.  tam 
 كامل، كلي، إجمالي، تام 
 مثال: حليب كامل الدسم

3746.  tam buğdaylı )مع القمح الكامل )مع قشره 

3747.  tam yağlı كامل الدسم 

3748.  tamahkâr 
اع، شره، جَ  ب الكتساب المال طم  ح ِ ِشع، بخيل، م 

 واختزانه
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3749.  tamamlayıcı  
عدد متكامل، صحيح، غير كسري، تكاملي، 

م تم   م 

3750.  taneli كَون من حبيبات  حبيبي، م 

3751.  tanıdık    مألوف، معروف 

3752.  tanımlanamaz اليمكن أن يوصف، يفوق الوصف 

3753.  tanınmayan غير معروف 

3754.  tanınmış  ،شهير، مشهور ، ذائع الصيت معروف   

3755.  tanrısal إلهي، الهوتي 

3756.  taptaze طازج للغاية 

3757.  tapulu ذو صك تمليك أو عقار 

3758.  tarafgir  تحي ِز لطرف ما  م 

3759.  taraflı تحي ِز، منحاز إلى  ذو طرف، ذو جانب، م 

3760.  tarafsız محايد، غير متحي ِز، م نِصف 

3761.  taraftar ؤي ِد ناصر، م  ع، م  تحيز، منحاز إلى ، مشج ِ  م 

3762.  taraklı مشطي 

3763.  taralı مش ط  م 

3764.  tarçınlı مع القرفة 

3765.  tarım   زراعة، زراعي 

3766.  tarımsal زراعي 

3767.  tarifeli سع ر، خاضع للتعرفة  م 

3768.  tarifsiz ال يوصف، يفوق الوصف، فوق الوصف 

3769.  tarihi  تاريخ، تاريخي 

3770.  tarihli ...خ بتاريخ ؤر ِ  م 

3771.  tarihsel تاريخ، تاريخي 

3772.  tarihsiz ير مؤرخ، اليحوي على تاريخغ  
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3773.  tarikatçı  طائفي، مذهبي، حزبي 

3774.  tartılı موزون، مقاس، تم زونه 

3775.  tartılmamış غير موزون، لم يتم وزنه 

3776.  tartısız غير موزون، لم يتم وزنه 

3777.  tartışılır عليه نزاع، فيه خالف 

3778.  tartışılmaz 
بديهي، الي ناقش، ال يقبل الجدال،ال جدال فيه،

سل م بها حقيقة م   

3779.  tartışmacı ناقِش ناِزع، م  جاِدل، م   م 

3780.  tartışmalı  نازع عليه  جدلي، نزاعي، عليه نزاع، م 

3781.  tartışmasız  ًالجدال فيه، بديهي، اليقبل أخذاً أو ردا 

3782.  tasalı  
اق، قلق البال، قلق،  ق، مهموم، مغموم،تو  ِ تشو  م 

تله ِف  م 

3783.  tasarlanan   م صًمم 

3784.  tasarlanmış م صًمم 

3785.  tasarruflu وف ِر قتِصد، م   م 

3786.  tasasız مرتاح البال 

3787.  tasdikli م صد ق عليه 

3788.  tasdiksiz غير م صد ق عليه 

3789.  tasnif edilmiş   ب، م صن ف بو   م 

3790.  tastamam 
تمام التمام ، دون زيادة أو نقص، تام جداً، مالئم 

 جداً مناسب

3791.  taş حجري 

3792.  taş gibi جامد، صلب 

3793.  taş kalpli ر القلب، قاسي القلب تحج ِ  م 

3794.  taş yürekli ر القلب، قاسي القلب تحج ِ  م 

3795.  taşınamaz اليمكن نقله 

3796.  taşınan منقول، محمول 
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3797.  taşınır منقول، محمول 

3798.  taşınmaz ثابت ،غير منقول 

3799.  taşkın فِرط  فائض، في اض، م 

3800.  taşlanmış مرجوم او مرشوق بالحجارة، رجيم 

3801.  taşlaşmış ر تحج ِ  م 

3802.  taşlı   ر، حجري حج   م 

3803.  Tatar تتري من التتار 

3804.  tatlı حلو 

3805.  tatlı tatlı بشكل حلو وجميل 

3806.  tatlılı )حل ى، يحوي على حلويات ) وجبة، مائدة  م 

3807.  Tatmin eden شبِع قنع، م   م 

3808.  Tatmin edici شبِع قنع، م   م 

3809.  tatminkar شبِع قنع، م   م 

3810.  tatsız  أو نكهة، الطعم لهبدون لذة أو طعم 

3811.  tavlı سمين، بدين 

3812.  tavuklu مع الدجاج، بالدجاج 

3813.  taze طازج، طري 

3814.  tazminat تعويضات، تعويضي 

3815.  teccilli قي د ل، م  سج   م 

3816.  tecimsel تجاري 

3817.  tecrübeli ب، ذو تجربة أو خبرة، صاحب تجربة جر   م 

3818.  tecrübesiz   حن ، غير م   كقليل التجربة،عديم الخبرة،غر 

3819.  tecrübi تجريبي 

3820.  tedarikli جه ز كل ماتحتاجه  م 
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3821.  tedariksiz غير م جهز لكل ماتحتاجه 

3822.  tedbirli 
حتاط،حذر، دقيق، يقظ، منتبه، مقتصد، شديد  م 

 الحرص، متحفظ، معتن، محترس  

3823.  tedbirsiz ِر تهو   غير حذر، م 

3824.  tedirgin توت ِر  قِلق، م 

3825.  tedirgin edici  ،قلق، م زعج  م ضايقم 

3826.  tedrici تدريجي 

3827.  tehdit edici د، تهديدي، وعيدي هد ِ  م 

3828.  tehir edilen ؤخ ر ل، م  ؤج  ر، م  تأخ ِ  م 

3829.  tehir edilmiş ؤخ ر ل، م  ؤج   م 

3830.  tehirli ؤخ ر ل، م  ؤج   م 

3831.  tehirsiz دون إرجاء، دون تأخير 

3832.  tehlikeli هِلك، مخطر، وخيم  خِطر، خطير، م 

3833.  tehlikesiz مأمون، أمين، موثوق، غير خطر 

3834.  tek  فردي، أحادي، فريد، وحيد 

3835.  tek gözlü أعور 

3836.  tek taraflı أحادي الجانب 

3837.  tekerlekli تذو عجال  

3838.  tekil )فَرد ) قواعد لغة  م 

3839.  teklifsiz غير رسمي،بدون تقيُّد،رافع الكلفة 

3840.  teknik تقني، فني 

3841.  teknolojik تكنولوجي 

3842.  tekrarlayan 
ر،  كر ِ ل، م ضِجر، المعيد، م  م ِ عاد، م  ر، م  كر  م 

  متكرر

3843.  tekrarlı )ر،متكرر ) الوقوع كر   م 

3844.  tel سلك، سلكي 

https://www.seslisozluk.net/tehlikesiz-nedir-ne-demek/
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3845.  telafisiz   ضال ي عو 

3846.  telaşlı  ربك قلق، م   م 

3847.  telaşsız على مهل، بدون عصبية إو إنزعاج، تأن   م 

3848.  telefon هاتف،هاتفي، مثال: مكالمة هاتفية 

3849.  telif edilmiş ؤل ف كتابياً، مكتوب  م 

3850.  telli سلكي 

3851.  telsiz السلكي 

3852.  tembel كسول، بليد، تمبَل، هامل 

3853.  temel  أساسي، جوهري، رئيسي 

3854.  teminatsız دون كفالة، بال رهن 

3855.  temiz نظيف، طاهر 

3856.  temizleyeci طه ِر ف،م  نظ ِ  م 

3857.  temkinli تحف ِط، حِذر حتاط ، م   م 

3858.  temkinsiz تحف ِظ، غير حِذر حتاط، غير م   غير م 

3859.  temsel   ي، جاهل للقراءة والكتابة  أم ِ

3860.  tensel بدني، جسماني، حس ِي 

3861.  tenzilatlı سعر( م خف ض) 

3862.  tenzilatsız للسعر دون خصم  

3863.  teorik نظري، غير عملي 

3864.  tepeli, tepelik أرض، منطقة( فيها هضبات( 

3865.  tepkili انفعالي، ذو رد فعل، نف اذ 

3866.  tepkisel ارتكاسي 

3867.  tepkisiz بدون انفعالية،بدون أي رد فعل 

3868.  terbiye eden رب ِي  م 
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3869.  terbiyeli  
ؤد ب، م   رب ى، حسن التربية، حسن السلوك ،م 

حتشم هذ ب، م  هذ ب، م   م 

3870.  terbiyesiz 
دب، غير  عديم التربية، غير مرب ى، غير مؤ 

هذ ب  م 

3871.  tercih edilen فض ل ح، م  رج   م 

3872.  tereddütlü تأرجح، م رتاب د، م   مترد ِ

3873.  tereddütsüz د، حازم  غير مترد ِ

3874.  terkedilmiş هَمل، مهجور  منبوذ، متروك، م 

3875.  terletici  ِ د ق، مسبب للعرق ) دواء(م  عر ِ ر للعرق، م   

3876.  terli بل ل بالعرق ق، م  تعر ِ  م 

3877.  termal حراري 

3878.  termik 
 حراراي

 مثال:الفيزياء الحرارية،المول د الحراري

3879.  termodinamik ديناميكا حراري 

3880.  termoelektrik حراري كهربائي 

3881.  termonükleer نووي حراري 

3882.  terör :أعمال إرهابية إرهاب، إرهابي، مثال  

3883.  terörist اإلرهابي 

3884.  ters  عكس، معاكس، ضد، مضاد 

3885.  ters dönmüş مقلوب 

3886.  ters orantılı  ً  متناسب عكسيا

3887.  tertemiz  ً  نظيف كلياً، نقي، طاهر تماما

3888.  terütaze طازج جداً، في ريعان شبابه 

3889.  tesadüfi تصادفي 

3890.  tescilsiz  ً ل رسميا ، بدون تأجيلغير م سج   

3891.  tesettürlü متحجبة 

3892.  tesirli جد ؤث ِر، فع ال، م   م 
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3893.  tesirsiz 
جِد، ال  ؤث ِر، غير فع ال، غير ناجح، غير م  غير م 

 أثر له

3894.  teskin edici هد ِئ ن، م  سك ِ  م 

3895.  test تجريبي 

3896.  tetkikçi 
فت ِش، الباحث، المستقصي  نق ِب، م  حق ِق، م  م 

 لألخبار  

3897.  tevazulu تواضع  م 

3898.  tevekkül eden توك ِل  م 

3899.  tıbbi طبي 

3900.  tıkalı  مسدود ، م حتِقن 

3901.  tıkanan حتِقن زدِحم، مسدود ،م  كتَظ، مخنوق، م   م 

3902.  tıkılım tıkılım كتظ، مزدحم  م 

3903.  tıpalı ذو سدادة 

3904.  tıpasız بدون سدادة 

3905.  tırtık tırtık سن ن  م 

3906.  ticari تجاري 

3907.  titiz 
قتصد، شديد  نتبه، م  حذر، دقيق، يقظ، م 

عتن، م حترس  ا تحف ِظ، م   لحرص، م 

3908.  titrek رتِعد ، م  رتِجف، راجف، م رتِعش، مهتز   م 

3909.  titretişimli تذبذب  اهتزازي، ارتعاشي، م 

3910.  tohumlu ذو بذور 

3911.  tohumsuz بدون بذر، خالي من البذور 

3912.  tok تَخم  شبعان، م 

3913.  topal أعرج 

3914.  toplanık حتِشد  م 

3915.  toplu   شتركجماعي، مجتمعي،جمعي، م  

3916.  topluluk مجتمع، جماعي 
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3917.  toplumsal جماعي 

3918.  topografik طبوغرافي 

3919.  toprak  تراب،ترابي، أرضي 

3920.  topraklı  أرضي، ترابي 

3921.  topralak مستدير، كروي 

3922.  toptan satıcı بائع جملة 

3923.  toptancı بائع جملة 

3924.  topuklu حذاء( ذو كعب( 

3925.  topuksuz حذاء( من دون كعب( 

3926.  torbalı و كيس، يحتوي على كيسذ 

3927.  tortop كروي بشكل كامل 

3928.  tortulu فيه مواد رسوبية 

3929.  total كلي، إجمالي 

3930.  toy  غشيم، ساذج، برئ، بسيط ،  غر 

3931.  toz geçirmez مانع لتسرب الغبار 

3932.  tozlu تِرب غبَر، م   غباري، م 

3933.  törenli, törensel احتفالي، استعراضي 

3934.  tövbeli, töbekar نبتائب من الذ 

3935.  trajedik مأساوي، درامي 

3936.  trajek تراجيدي، مأساوي 

3937.  trajikomik مأساوي هزلي 

3938.  tropikal استوائي، مداري، له عالقة بخط االستواء 

3939.  tuhaf عجيب، غريب، غير مألوف، شاذ 

3940.  Tunuslu تونسي 
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3941.  turist سائح، سياحي، مثال: دليل سياحي 

3942.  turistik  سياحي 

3943.  turkuaz لون تركواز 

3944.  turuncu   لون برتقالي 

3945.  tutarlı نسجم  متماسك،متطابق، غير متعارض، م 

3946.  tutarsız غير متطابق،متناقض،متعارض 

3947.  tutkallı ى غر  لصق بمادة الغراء، م   م 

3948.  tutkulu ،شديد التوق طموح 

3949.  tutkun غرم،ممسوك،مقبوض َول ْع، م   ولوع، م 

3950.  tutucu 
ب ،  تعص ِ ت ، م  تزم ِ د ، م  تشد ِ آخذ ، ماسك ، م 

ف ، واضع اليد تصر ِ مسك م  ، م   

3951.  tutuk تلكئ بالكالم تجمجم، م   متكأكئ، م 

3952.  tutuklu عتقل، مقبوض عليه، سجين  أسير، ممسوك، م 

3953.  tutulmaz اليمكن اإلمساك بهمتهرب، مراوغ، متملص ، 

3954.  tutulmuş عتقَل، ممسوك، م ؤجر  محجوز، م 

3955.  tutumlu عتدل في نفقاته، غير م سِرف قتصد، م   م 

3956.  tutumsal اقتصادي 

3957.  tutumsuz بذ ِر  م سرف في اإلنفاق، م 

3958.  tuzlanmış مل ح  م 

3959.  tuzlu مل ح  مالح، م 

3960.  tuzsuz مل ح  بدون ملح، غير م 

3961.  tüccar تاجر 

3962.  tükenmez الينفذ، الي ستهلك، غير نافذ 

3963.  tüketici ستهِلك، مستنفذ  م 

3964.  Türk تركي 

https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A8%2C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%BA%2C-%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%B5/
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3965.  türlü تنِوع ع، م  نو   م 

3966.  tüylü غط ى بالريش، ذو أشعار  ريشي، م 

3967.  tüysüz أمرد،مليط، أملط، من دون شعر، من دون ريش 

3968.  tüzel قانوني، شرعي، اعتباري، معنوي 

3969.  ucuz رخيص، زهيد الثمن، قليل التكاليف 

3970.  uçan حل ِق في الجو  طائر في الجو، م 

3971.  uçulan طي ر  م 

3972.  ufacık  ًغي ر، صغير جدا  ص 

3973.  ufak  دقيق، صغير 

3974.  ufak tefek صغير، نتريات 

3975.  ufakça  ً  صغير نسبيا

3976.  ufalanmış فت ت، متفت ِت،مسحوق  م 

3977.  uğraştırıcı  ْتِعب رِهق، م   َعِسر،م 

3978.  uğurlu  محظوظ، حسن الحظ، سعيد، مؤات، ميمون 

3979.  uğursuz غير محظوظ، تعيس، منحوس 

3980.  uhrevi أخروي، متعلق بحياة اآلخرة 

3981.  Ukraynalı أوكراني 

3982.  ulaşan واصل، قادم 

3983.  ulaşılabilir سهل المنال، يمكن الوصول إليه، في متناول اليد 

3984.  ulaşılamaz حال، اليمكن الحصول أو الوصول إليه  م 

3985.  ulaşılan ر،متاح، في متناول اليد  متيس ِ

3986.  ulaşılan وَصل  م 

3987.  ulaşılmaz ممتنع على، مستحيل المنال منه 

3988.  ultra ses  فوق الصوتية 
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3989.  ulu  
بارز، عظيم، كبير، ضخم، ، قوي، ساحق، 

 شهير، رفيع، نبيل، جليل، مهيب، رائع     

3990.  ulusal دولي، قومي، أممي، وطني 

3991.  uluslararası  دولي، قومي، أممي، عالمي 

3992.  uman    متأمل، متفائل 

3993.  Ummanlı ع ماني 

3994.  umudu kırılmış يائس، يؤوس، م ستيئس 

3995.  umulan نتِظر ل، م  تأم ِ  م 

3996.  umumi عام، عمومي، شامل 

3997.  umutlu ل، متوق ِع،منتِظر،مترق ِب، راج  متأم ِ

3998.  umutsuz   
م  تس ِ يائس، متهور، فاقد لألمل، مستقتل، م 

 بالتهور، ليس بيده حيلة

3999.  unlu مع الطحين، طحيني 

4000.  unutkan كثيرالنسيان،سريع النسيان 

4001.  unutulamaz اليمكن أن ي نسى 

4002.  unutulan َمنسي، تم نسيانه 

4003.  unutulmayan غير منسي 

4004.  unutulmaz الي نسى، خالد الذكر 

4005.  unutulmuş َمنسي 

4006.  upuslu بأصول عالية 

4007.  upuygun  ًمناسب تماماً، مناسب جدا 

4008.  upuzun  ًطويل جدا  

4009.  uslu 

هذ ب ، هادئ  ؤد ب ، م  عاقل ، هادئ ، أديب ، م 
، كنون ، أريب ، صالح ، حازم ، معقول ، 

عفيف ، عقيل ، لبيب ، رشيد ، ظريف ، لطيف 
 زكي  ، رزين ، محتشم ، حسن الخلق، 

4010.  usta عل ِم ل ِم، م   ماهر، م 

4011.  usulsuz غير منهجي،ليس له أسلوب 
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4012.  utanç verici م خجل، مجلب للعار 

4013.  utandırıcı خِجل، م خزي، م ربك  م 

4014.  utangaç  خجول، خجالن، حيي 

4015.  utanmaz َوقِْح، عديم الخجل والحياء، اليخجل 

4016.  uyan موافق، مطابق 

4017.  uyanamayan غير قادر على االستيقاظ 

4018.  uyandırıcı ِحث، حاث، باعث نب ِه، موقظ، مثير،م   م 

4019.  uyanık يقظ، صاح، منتبه 

4020.  uygar   
ن، حضاري، مدني، راق، متقدم،  تمد ِ ر، م  تحض ِ م 

ر، مشروع حضاري تحض ِ  مثال: مجتمع م 

4021.  uygulamalı تطبيقي، عملي، إجرائي 

4022.  uygulanabilir طبيق، قابل للتنفيذقابل للت  

4023.  uygulanan  تطبيقي، عملي، إجرائي 

4024.  uygulanmış نف ذ ، جاري طب ق، مسنون، م   م 

4025.  uygulayıcı نف ِذ، تنفيذي  م 

4026.  uygun     م الئم، منسجم، متناغم، موافق، متوافق، مناسب 

4027.  uygun olmayan غيرالئق، غير مالئم، غير مناسب 

4028.  uygunsuz ئم، غير مناسبغير الئق، غير مال 

4029.  uyku  سباتي، نومي 

4030.  uykulu نعسان 

4031.  uykusuz ساهد،ساهر، ال يستطيع النوم، أِرق 

4032.  uymaz 
، غير متوافق، غير كفؤ، غير مالئم، غير الئق

 غير مؤهل

4033.  uymuş م الئم، منسجم، متناغم، موافق، متوافق، مناسب 

4034.  uysal مطواع،سهل االنقياد،لي ِن العريكة 

4035.  uyumayan يقظ، ساهر،أِرق، ساهد 

https://www.seslisozluk.net/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%2C-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%82/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

4036.  uyumlu اسب، متناغم، منسجممتوافق، متن  

4037.  uyumsal منسجم ، متناغم 

4038.  uyumsuz غير متناسب، غير متطابق 

4039.  uyuşmuş َخِدر،عديم الحس،فاقد الحس 

4040.  uyuşturucu ر خد ِ  م 

4041.  uyuşuk َخِدر،عديم الحس،فاقد الحس 

4042.  uyutucu نِوم  م 

4043.  uyuyabilen قادرعلى النوم 

4044.  uyuyamayan غير قادر على النوم 

4045.  uyuyan ئمنا 

4046.  uzak بعيد 

4047.  uzanmış مد د، ممتد عانَق، م   م طًوق، محاط بـ، م 

4048.  uzman ص، أخصائي تخص ِ  م 

4049.  uzun طويل 

4050.  uzun boylu طويل القامة 

4051.  uzun menzilli طويل المدى، مثال: سالح رامي طويل المدى 

4052.  uzun ömürlü ر عم ِ  طويل األجل، م 

4053.  uzun süreli بعيد األجل 

4054.  uzun vadeli 
عيد األجل، طويل األمدب  

 مثال: قرض طويل األمد

4055.  ücretli  مأجور، عامل بأجرة 

4056.  ücretsiz اني، بدون أجرة  مج 

4057.  üç ayaklı ثالثي األرجل، سيبة 

4058.  üç boyutlu, 3d ثالثي األبعاد 

4059.  üç elektrotlu ثالثي األقطاب 

http://windows.microsoft.com/tr-tr/windows/security-essentials-download
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4060.  üç fazlı ثالثي األقطاب 

4061.  üç kat olmuş ات  م ضاعف ثالث مر 

4062.  üç kollu ثالثي األذرع 

4063.  üç köşeli ثالثي األركان أو الزوايا 

4064.  üç renkli ثالثي األلوان 

4065.  üç taraflı ثالثي الجانب 

4066.  üç tekerlekli ثالثي العجالت 

4067.  üç yüzlü ثالثي الوجوه 

4068.  üçgen ثالثي الشكل، مثلث 

4069.  üçlü ثالثي 

4070.  üflenen المنفوخ 

4071.  ültrasonik فوق السمعي 

4072.  ültraviole فوق البنفسجية 

4073.  ümitli   متأمل، متفائل 

4074.  ümitsiz 
م  تس ِ يائس، متهور، فاقد لألمل، مستقتل، م 

 ، من دون أملبالتهور، ليس بيده حيلة

4075.  ümmi ي، جاهل للقراءة والكتابة  أم ِ

4076.  ümüt dolu فعم  باألمل  م 

4077.  üneversiteli طالب جامعي 

4078.  üniversal  عالمي، كوني 

4079.  ünlü    شهير، مشهور، معروف  

4080.  ünsüz غير مشهور 

4081.  ürdünlü أردني 

4082.  ürdünlü أردني 

4083.  üretici نتج  م 
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4084.  üretilen نتَج  م 

4085.  üretimsel انتاجي،مثمر، وافر 

4086.  ürkmüş مذعور، مرعوب، خائف 

4087.  ürkütücü   رِعب ، مخيف  م 

4088.  üslü ي، مثال: األعداد األسية  أس ِ

4089.  üst علوي 

4090.  üstün بارز، متفوق، عظيم، مرموق، شاهق، ناتئ 

4091.  ütülü )مكوي ) لباس 

4092.  ütüsüz )غير مكوي ) لباس 

4093.  üzgün حزين، مهموم، كئيب 

4094.  üzücü مؤلم،محزن، مفجع، فاجع، مثير للحزن والشفقة 

4095.  üzüntülü حزين، مهموم، كئيب 

4096.  üzüntüsüz خال من كل هم  وغم، مرتاح البال 

4097.  vaaz veren واعظ 

4098.  vacip واجب 

4099.  vadeilmiş حدد المدة  موعود، م 

4100.  vadeli حد د ل، ذو موعد م   مؤج 

4101.  vadesiz ؤج ل  نقدي، غير م 

4102.  vahim وخيم 

4103.  vahşi  وحشي، بري، متوحش 

4104.  vaiz واعظ، ناصح 

4105.  vajinal مهبلي 

4106.  vakarlı  ،رصينوقور 

4107.  vakf eden  واقف، متوقف 
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4108.  vakıf َوْقف ) أوقاف(، وقفي، مثال: عقار موقوف 

4109.  vakitsiz في غير أوانه، قبل األوان 

4110.  vakti belirlenmiş موقوت، مقرر، وقته مقرر وواضح 

4111.  vaktili موقوت،زمني، زماني 

4112.  vakur   وقور، محتشم 

4113.  varan الواصل 

4114.  varis َواِرث، وريث 

4115.  varisli م صاب بمرض الدوالي 

4116.  varlıklı  ً  ثري، موسر، ذو حالة جيدة ماليا

4117.  varlıksız عَدم ، فقير  م 

4118.  varsayılı, varsayımlı,vasayımsal افتراضي، فََرضي 

4119.  vasıfsız 
الوصف له ، غير مؤهل، غر، غير متطلب 

 براعة، غير بارع  

4120.  vasikalı وث ق، م سج ل  م 

4121.  vasküler   وعائي، له عالقة بالتشريح أو األمراض 

4122.  vatandaş مواطن 

4123.  vatanperver س للدفاع عن وطنهم حبُّ الوطن، وطني، متح  م ِ

4124.  vatansever س للدفاع عن وطنه  م حبُّ الوطن، وطني، متحم ِ

4125.  vatansız ال وطن له 

4126.  vazifeli موظف، مأمور 

4127.  vefakâr  مخلص، وفي، أمين 

4128.  vefasız غير وفي،خائن، عديم الوفاء 

4129.  vehimli م، م وسوس توه ِ  م 

4130.  vejetaryen 
والت نباتي، المقتصر في غذائه على المأك

 النباتية

4131.  veli ولي، وصي 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

4132.  veremeyen غير قادر على العطاء 

4133.  veremli مسلول،م صاب بالسل 

4134.  veren العاطي 

4135.  vergili خاضع للضريبة، م ستحق رسم الضريبة 

4136.  vergisiz عفى من الضريبة، بدون ضريبة  م 

4137.  verici العاطي، المانح، الواهب 

4138.  verilecek الذي سي عطى، سي منح 

4139.  verilen الم عطى، الممنوخ، الموهوب 

4140.  verimli نتج، خصب ثمر، م   م 

4141.  verimsiz محل، عقيم  م جدب، ماحل، م 

4142.  vertebral فقري، فقاري 

4143.  vertikal 
متعامد، شاقولي، مثال: حركة شاقوليه، مقطع 

 شاقولي

4144.  vicdan sahibi صاحب ضمير،ذو ضمير، حي  الضمير 

4145.  vicdanı rahat,vicdanı temiz   رتاح الضميرم  

4146.  vicdanlı صاحب ذمة،حي الضمير،صاحب وجدان 

4147.  vicdansız ة،ال ضمير له  عديم أو فاقد الضمير،عديم الذم 

4148.  vidalı ثب ت ببراغي  ذو براغي، م 

4149.  viladi ِوالدي، خلقي، فطري، له عالقة بالوالدة 

4150.  virajlı نعِرج ج،م  تعر ِ  (طريق( م 

4151.  virajsız نعَِرج،ل نعَطف)طريق( غير م  يس له م   

4152.  viral فيروسي 

4153.  vişneli مع الكرز 

4154.  vişneli مع الكرز 

4155.  vitaminli يحوي على الفيتامين 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

4156.  vitaminsiz بدون فيتامين، اليحوي على الفيتامين 

4157.  vizeli 
ؤش ر بتأشيرة الخروج، مثال جواز سفر ذو  م 

 تأشيرة خروج

4158.  volkanik بركاني 

4159.  vuran الضارب 

4160.  vurgulu ي،توكيديتأكيد  

4161.  vurguncu بتَز حتِكر، م  ستِغل،م   م 

4162.  vurulan المضروب 

4163.  vücutsal بدني ، جسماني، جسدي 

4164.  yabancı  أجنبي، غريب 

4165.  yabancı , ecnebi أجنبي، غريب 

4166.  yabani وحشي، بري، متوحش 

4167.  yağışlı ماطر، م مطر 

4168.  yağlı م دِهن، دهني، شحمي، زيتي، دس ِ  م 

4169.  yağlı ،دِهن، دهني م م  شحمي، زيتي، دس ِ  

4170.  yağmacı ب، نه اب  سال 

4171.  yağmurlu  ماطر، ممطر 

4172.  yağmursuz غير ماطر 

4173.  yağsız غير دهني، خالي من الدهون، خالي من الدسم 

4174.  yağsız غير دهني، خالي من الدهون، خالي من الدسم 

4175.  yahni ر، مقلى حتى االحمرار حم   م 

4176.  yahudi يهودي 

4177.  yakalanmış ـمرض مام صاب ب  

4178.  yakan  حارق 

4179.  yakasız بدون قبة 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

4180.  yakıcı  حارق، الذع 

4181.  yakın )قريب ) مكان، قرابة 

4182.  yakışıklı  وسيم 

4183.  yaklaşan مقترب، آت، قادم 

4184.  yaklaşık  ً  تقريبي، تقريبا

4185.  yalancı ر، آفك ِ زو   كذ اب، م 

4186.  yalansız ال كذب فيه،صادق، صحيح 

4187.  yaldızlanmış ذه ب، مطلي أ و مموه بالذهبم   

4188.  yaldızlı 
ذه ب، مطلي أو مموه بالذهب مزخرف،  م 

وه م  رق ش، م   م 

4189.  yalıtıcı عازل 

4190.  yalıtık معزول بمواد عزل 

4191.  yalıtkan  عازل كهربائي أو حراري 

4192.  yalnız وحيد، لوحده 

4193.  yalnız başına  وحده، لوحده 

4194.  yalvararak توس ِل ع، م  تضر ِ  م 

4195.  yamalı رق ع  م 

4196.  yamuk 
نحرف،مائل إلى جانب، خارج عن الخط  م 

 المستقيم

4197.  yamyassı  ًمنبسط جدا 

4198.  yamyassı  ًمنبسط جدا 

4199.  yamyaş خو، طريرطب جداً، ندي،ش، ر  

4200.  yamyaş رطب جداً، ندي،هش، رخو، طري 

4201.  yan , kenar جانب، جانبي 

4202.  yangın direnci مقاوم للحريق 

4203.  yangısal التهابي 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

4204.  yanıcı سريع االلتهاب،قابل لالشتعال،قابل لالحتراق 

4205.  yanık محروق 

4206.  yanılmaz ال ي خطئ،معصوم عن الخطأ 

4207.  yanısmalı نعكس، ذو انعكاس  م 

4208.  yanısmasız نعكس، بدون انعكاس  غير م 

4209.  yanıstıcı )عاكس ) األشعة، الضوء، الحرارة 

4210.  yanıtsız ليس له جواب، بدون جواب 

4211.  yankesici ش الن  

4212.  yanlı تحي ِز  انحيازي، م 

4213.  yanlışsız مضبوط، صحيح، خلي من األخطاء 

4214.  yanmaz   اليحترق، ضد الحريق أو االشتعال 

4215.  yanmaz ضد النار،صامد للنار، مقاوم للنار 

4216.  yanmış  لتهب، محترق شتعل، م   م 

4217.  yansıt    منعكس، عاكس 

4218.  yansıtaç منعكس، عاكس 

4219.  yansız  حايد، غير تحي ِزم   م 

4220.  yapa yalnız  د، مهجور، منعزل، من غير رفيق توح ِ     م 

4221.  yapan الصانع، المنتج 

4222.  yapay اصطناعي، صناعي 

4223.  yapayalnız  ًوحيد تماماً،وحده، منفردا 

4224.  yapayalnız  ًوحيد تماماً،وحده، منفردا 

4225.  yapıcı عامل، صانع ، إيجابي، فع ال 

4226.  yapılacak الذي َسي نف ذ 

4227.  yapılan المصنوع، المعمول 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

4228.  yapılan  د بـ تعه ِ لتزم بـ  ، م   م 

4229.  yapılı ذو بنية، ذو هيكل، ضخم الجثة 

4230.  yapılmayan نف ذ  غير معمول، غير م 

4231.  yapılmış نشأ نتَج، مبني، م   مصنوع، معمول، م 

4232.  yapısal بنائي، هيكلي،بنيوي 

4233.  yapış yapış لزج، غروي، َدبِق 

4234.  yapışık  ، مالصقلصيق بـ 

4235.  yapışkan الصق، مادة الصقة 

4236.  yapışkanlı غ،ملصوق بالصق  م صم 

4237.  yapışmış لتِصق  م 

4238.  yapıştırıcı   الصق 

4239.  yapraklı مورق،كثيفة األوراق، يحتوي على أوراق 

4240.  yapraksız من دون أوراق، غير مورق 

4241.  yapsa yapsa بأقصى طاقته 

4242.  yapyakın قريب جداً، قريب للغاية 

4243.  yaralayıcı جاِرح، مثال: كالم جارح 

4244.  yaralı جريح، مجروح 

4245.  yaramaz  م شاغب، مشاكس، شقي، عفريت، غير مطيع 

4246.  yararlı مفيد، نافع 

4247.  yararsız غير مفيد ،  غير نافع، غير مجد 

4248.  yaratan  ق بتكر، خال  بدع، خالق، م   م 

4249.  yaratıcı ق بتكر، خال  بدع، خالق، م   م 

4250.  yardım edici مساعد، معين 

4251.  yardımcı مساعد، معاون 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

4252.  yardımsever تعاون  م حب للمساعدة، محب للخير، م 

4253.  yargısal قضائي 

4254.  yarı çöl شبه صحراوي 

4255.  yarı eli نصف يدوي 

4256.  yarı final نصف نهائي 

4257.  yarı kararlı شبه مستقر 

4258.  yarı otomatik نصف آلي 

4259.  yarık مشقوق، مصدوع 

4260.  yarışçı    متسابق، منافس 

4261.  yarışmacı متسابق، منافس 

4262.  yarlıgayıcı كثير المسامحة، كثير العفو، صفوح 

4263.  yasa dışı  ور  غير شرعي، غير قانوني، مخالف للدست  

4264.  yasak محظور، ممنوع، غير مسموح به 

4265.  yasak olmayan  إباحي، مسموح ، مباح 

4266.  yasaklanmış م، محظور حر   م 

4267.  yasal قانوني، شرعي، مشروع 

4268.  yassı  فلَطح  م سط ح، م 

4269.  yaş غض، طري، أخضر 

4270.  yaşamsal حيوي 

4271.  yaşlı   
كهل،  عجوز، مسن، متقدم في العمر، غض، 

 مبتل

4272.  yataklı د بسرير أو فراش زو   م 

4273.  yatay أفقي 

4274.  yatırımcı مستثمر 

4275.  yatırımcı  ستغ ِل ستثِمر، م   م 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

4276.  yatkın   مناسب، ميال، مالئم، شديد الذكاء، عرضة لـ 

4277.  yavaş بطيء 

4278.  yavaş yavaş تَْدِريجي، بالتدريج، َشْيئاً فََشْيئاً، مرحلي 

4279.  yavaş yavaş  ََشْيئاً، مرحليتَْدِريجي، بالتدريج، َشْيئاً ف 

4280.  yaygın شائع، منتشر، متداول، مثال: مرض شائع 

4281.  yayılan مشع، منتشر، سائد ، شائع 

4282.  yayılı نتشر  منشور، م 

4283.  yayılmış  
مبسوط، منتشر، منشور، ممدود، مشاع، شائع، 

 مشهور، مشتهر، ذائع

4284.  yayınlanan )..صادر ) كتاب أو قرار 

4285.  yaylı و زنبركذو لولب، ذو راصورات ، ذ  

4286.  yaz  صيف، صيفي 

4287.  yazabilen قادرعلى الكتابة 

4288.  yazamayan غير قادر على الكتابة 

4289.  yazan )الكاتب )الذي يكتب 

4290.  yazar )أديب، كاتب، المؤلف ) الممتهن للكتابة 

4291.  yazıcı أديب، كاتب 

4292.  yazılan المكتوب 

4293.  yazılı مكتوب 

4294.  yazılmayan غير مكتوب 

4295.  yazılmış  ؤلف كتا  بياً، مكتوبم 

4296.  yazısız خال من الكتابة 

4297.  yazlık صيفي 

4298.  yazmayan )غير  كاتب )الذي اليكتب 

4299.  yedek احتياطي 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

4300.  yedek , ihtiyaten بديل، رديف، احتياطي، قطع تبديل 

4301.  yedili سباعي 

4302.  yegâne 
، منقطع  فريد، ال نظير، ال مثيل، وحيد، وحداني 

 النظير، بال نظير، بال مثيل

4303.  yeğnik خفيف الحركة 

4304.  yemenli يمني نسبة لدولة اليمن 

4305.  yemenli يمني نسبة لدولة اليمن 

4306.  yemeyen غير آكل، اليأكل 

4307.  yemyeşil شديد االخضرار 

4308.  yemyeşil شديد االخضرار 

4309.  yenebilir صالح لألكل، يمكن أكله 

4310.  yenen نتصر، قاهر  المأكول، غالب، م 

4311.  yeni جديد، حديث 

4312.  yeni başlayan مبتدئ جديد، غر، غشيم، قليل الخبرة 

4313.  yeni eklenenleri  ً  المضافة حديثا

4314.  yeni gelenler  ً  الواصل حديثا

4315.  yenik   مهزوم ، مقهور ، مغلوب ، خضع،  استسلم 

4316.  yenilebilir طعام( صالح لألكل ( 

4317.  yenilenmiş جد د  م 

4318.  yenilmemiş لم ي هَزم، لم ي غلَب 

4319.  yenilmez ر قابل لألكل، غير صالح لألكلاليؤكل، غي  

4320.  yenilmiş مقهور، مغلوب ، مهزوم، مأكول، متآكل 

4321.  yenir صالح لألكل، ي ؤكل 

4322.  yenmeyen غير مأكول 

4323.  yenmez اليؤكل، غير قابل لألكل، غير صالح لألكل 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

4324.  yepyeni َجِديد لْلغَايَة 

4325.  yepyeni َجِديد لْلغَايَة 

4326.  yer yer bulutlu  ً  غائم جزئيا

4327.  yerde serili مد د، ممتد عانَق، م   م طًوق، محاط بـ، م 

4328.  yerden yere أرض أرض، مثال: صاروخ أرض أرض 

4329.  yerel أرضي، محلي، موضعي، إقليمي 

4330.  yerleşmiş ستقر، ثابت  م 

4331.  yerli محلي، إقليمي، موضعي 

4332.  yersel  أرضي، محلي 

4333.  yeşil لون األخضر 

4334.  yeşil أخضر، غض 

4335.  yetenekli ب، ماهر، بارع، نابغ في موضوع ماموهو 

4336.  yeteneksiz ؤه ل، غير كفؤ  أخرق، تعوزه المهارة، غير م 

4337.  yeter كاف،واف 

4338.  yeterli كاف، واف 

4339.  yetersiz غير كاف،ناقص،منقوص 

4340.  yeteşkin بالغ، شخص راشد 

4341.  yetim  يتيم، شريد، ال مأوى له 

4342.  yetinen قانع ،  مكتف 

4343.  yetişkin   نم رب ى، م  ى، بالغم   

4344.  yetişmiş 
واصل، بالغ ، نائل ، كبير ، يانع ، ناضج ، 

 كامل

4345.  yetkili ؤه ل، ذو صالحية، ذو مسؤولية  م 

4346.  yetkili  قادر،  مقتدر ،كفؤ، ، مؤهل 

4347.  yetkin كفؤ 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

4348.  yetkinsiz ؤه ل ل، غير م  خو   غير مسموح له، غير م 

4349.  yetmez غير كاف، غير واف 

4350.  yıkanabilir غسلقابل لل  

4351.  yıkanmış  مغسول 

4352.  yıkıcı ب خر ِ  هد ام ، م 

4353.  yıkık ر دم ِ ب، م  خر   مهدوم،م 

4354.  yıkıla yıkıla  ً ترن ِحا  م 

4355.  yıkılmaz متين، اليمكن تدميره 

4356.  yıkılmış ر دم ِ رب، م   مهدوم،  مخ 

4357.  yıkıntısız غير قابل لالنهدام أو التخريب 

4358.  yıkkın تداع  م 

4359.  yıldızlı عالقة بالكواكب والنجوم كوكبي، نجومي له  

4360.  yılık  سنوي 

4361.  yılmaz 
جريء، شجاع، ال يخاف، باسل، ال يهاب، 

 جسور

4362.   yıpranmış مهتري، رث، بالي 

4363.  yırtıcı 
مزق،  مفترس، جارح، كاسر، ضار، وحشي، م 

 شِرس

4364.  yırtık     ق، مشقوق، أشعث، رث الثياب مز   م 

4365.  yırtılmış ق، مشقوق، أشعث، رث الثيا مز  ب    م   

4366.  yiğit ،جسور، باسل، مقدام شجاع 

4367.  yiyebilen قادرعلى الطعام 

4368.  yiyemeyen غير قادر على األكل 

4369.  yiyen, yiyici آكل، ملتهم 

4370.  yogoslavyalı يوغسالفي 

4371.  yoğun رك ز كث ف، م   كثيف، م 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

4372.  yoğurtlu مع اللبن 

4373.  yoğurtlu مع اللبن، يحوي على اللبن 

4374.  yok edici مدمرماحق، مبيد،  

4375.  yoksul عَدم، رقيق الحال  فقير، بائس، محتاج،م 

4376.  yoksun محروم من 

4377.  yol gösteren م رشد، هادي 

4378.  yolcu راكب، ممتطي، عابر سبيل 

4379.  yoldaş رفيق الطريق 

4380.  yorgun رَهق، منهوك القوى تعَب،م   م 

4381.  yorucu تعب، م ضني جهد، م   م 

4382.  yorulmaz ال يكل ، ال يتعب 

4383.  yosunlu ي، ذو طحالبطحلب  

4384.  yönelen,yönelik,yönelmiş ه إلى، قاصداً إلى توج ِ  م 

4385.  yönetemli نظ م رت ب،م   منهجي، م 

4386.  yönetemsiz غير منهجي 

4387.  yönetimsel إداري 

4388.  yönetsel إداري، توجيهي 

4389.  yönlendirilen سي ر بـ  م 

4390.  yönlendirilmiş ه وج   م 

4391.  yönlü ذو اتجاه 

4392.  yöresel يمحلي، اقليم 

4393.  yöresel محلي 

4394.  yulaflı مع الشوفان 

4395.  yulaflı مع الشوفان 
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4396.  yumuşacık  ًناعم جدا 

4397.  yumuşak لي ِن ، طري، ناعم 

4398.  yumuşatıcı لي ِن ي ، م   م طر 

4399.  yunanistanlı , yunanlı , yunan يوناني 

4400.  yunanlı يوناني 

4401.  yurtdışı 
المقيم في الخارج، أجنبي، غريب، دخيل، 

 خارجي 

4402.  yurtiçi المقيم في الداخل 

4403.  yurtsal قطري، وطني 

4404.  yurtsever وطني، محب للوطن 

4405.  yurtsuz بال مأوى، متشرد 

4406.  yurttaş مواطن 

4407.  yusyuvarlak  ً  مستدير تماما

4408.  yusyuvarlak  ً  مستدير تماما

4409.  yuvarlak ر، دائري الشكل د و   م 

4410.  yuvarlanan  متدحرج، متشقلب، متزحلق 

4411.  yuvarlanmış حرج، متشقلب، متزحلقمتد  

4412.  yüce     جليل، مهيب، رائع، سام،رفيع،جليل 

4413.  yüce gönüllü  سموح، متسامح 

4414.  yüklü ل بـ، مشحون بـ حم   م 

4415.  yüksek عالي، مرتفع 

4416.  yüksek kaliteli عالي أو فائق الجودة، ذو نوعية عالية 

4417.  yüksek masraf فاحش، باهظ الثمن 

4418.  yükselen تصاعد  م 

4419.  yükümlü لَزم بـ كل ف بـ، م   م 
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4420.  yünlü صوفي، مصنوع من الصوف 

4421.  yürek biçiminde   قلبي الشكل 

4422.  yürek şeklinde قلبي الشكل 

4423.  yürekli ،جسور، مقدام شجاع 

4424.  yüreksiz يف، جبان،ضعيف القلب  خو 

4425.  yürümeyen   ماشي، غير  سائرغير  

4426.  yürünen سي ر  الذي ي سي ر أو ي مشى، الم 

4427.  yürüyebilen قادرعلى المشي أو السير 

4428.  yürüyemeyen غير قادر على المشي أو السير 

4429.  yürüyen الماشي، السائر 

4430.  yüzdelik مئوي 

4431.  yüzebilen قادرعلى السباحة 

4432.  yüzemeyen غير قادرعلى السباحة 

4433.  yüzen  ئم، طافسابح، عا 

4434.  yüzey م سط ح 

4435.  yüzeysel سطحي 

4436.  yüzlü ذو وجه 

4437.  yüzsüz صفيق الوجه،قليل الحياء، وقِح 

4438.  yüzücü سابح، عائم، طاف 

4439.  yüzünü örtmüş غط ى الوجه برقَع، م  نق ب، م   م 

4440.  yüzyıllık )قرني ) مئة عام 

4441.  zafer kazanan  منتصر  

4442.  zahit زاهد 

4443.  zahmetli ،جِهد تِعب، م  رِهقم   م 

https://www.seslisozluk.net/y%C3%BCrek-bi%C3%A7iminde-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/y%C3%BCrek-%C5%9Feklinde-nedir-ne-demek/
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

4444.  zahmetsiz تِعب،ليس فيه مشق ة  ) عمل، شغل(غير م 

4445.  zail olan زائل 

4446.  zalim جائر ضد عادل، ظاِلم 

4447.  zaman zaman بين حين وآخر، بين ساعة وأخرى 

4448.  zamanlayıcı ؤق ِت  م 

4449.  zamanlı عاير زمنياً، مثال: قنبلة موقوتة  موقوت، م 

4450.  zamansal زمني 

4451.  zamansız في غير وقتهفي غير أوانه ، 

4452.  zani عاهر، زاني، زانية 

4453.  zanlı شتبَه فيه،م رتاب فيه  م 

4454.  zannederek  ًظاناً، معتقدا 

4455.  zanni موهوم، وهمي 

4456.  zarar gören متضرر 

4457.  zarar veren   ِضار، مؤذ 

4458.  zararlı  ِضار، مؤذ 

4459.  zararsız غير ضار، غيرمؤِذ، غيرمسيئ 

4460.  zarif فظريف، مهندم، بارع، أنيق، نظي 

4461.  zaruri  ضروري، حيوي، الزم، حتمي  

4462.  zavallı يائس، مسكين 

4463.  zayıf 
هزيل، نحيف، خائر القوي، ضعيف، ضامر، 

 مهزول   

4464.  zayi ضائع، مفقود 

4465.  zehirlenmiş م، مسموم سم   م 

4466.  zehirli م سم ِ  سام، م 

4467.  zehirsiz غير سام 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

4468.  zeki ذكي، فطن، سريع الفهم 

4469.  zeminli أرضي 

4470.  zenci يزنج 

4471.  zengin غني، موثر 

4472.  zevk verici رف ِه، مثير تِْرف ،م   م 

4473.  zevkli   سل ذِوق، لطيف، ممتع، م   م 

4474.  zevksiz غير ممتع، ليس له ذوق، غير مذوق ، سل   غيرم 

4475.  zeytinyağlı مع زيت الزيتون 

4476.  zeytinyağlı مع زيت الزيتون 

4477.  zındık زنديق، ملحد 

4478.  zırdeli مجنون مع هذيان 

4479.  zırdeli مجنون مع هذيان 

4480.  zırhlı د رع، م صف ح  م 

4481.  zıt  ضد، مضاد، عكس، معاكس 

4482.  zihinsel ذهني، فكري 

4483.  zihni ذهني، عقلي 

4484.  zihni karşık  ش الفكر شو   م 

4485.  zihni meşgul مشغول البال أو الذهن، مهموم 

4486.  zikzaklı ج بزوايا حادة تعر   مزكزك،على شكل زكزاك،م 

4487.  zinakâr  ي، زانيةعاهر، زان 

4488.  zincirleme تسلِسل تتابع، متتالي، متوالي، م   م 

4489.  zincirlenmiş جنزر، متسلسل سلسل بالسالسل، م   م 

4490.  zincirli  جنزر، متسلسل سلسل بالسالسل، م   م 

4491.  zinde نشيط، في عافية 
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4492.  ziraat  زراعة، زراعي 

4493.  zirai   زراعي 

4494.  zirzop ر بذ ِ  م سرف، مستهتر، طائش، م 

4495.  ziyaret eden الزائر 

4496.  ziyaretçi زائر 

4497.  zoolojik منسوب إلى عالم الحيوان 

4498.  zor صعب، شاق، عسير 

4499.  zorba جب ار، طاغية 

4500.  zorlamasız طوعاً، عن طيب خاطر، من غير إكراه 

4501.  zorlayıcı الزامي، قاهر،قهري 

4502.  zorlu ل،عويص م ِ تِعب،م   شاق، م 

4503.  zorunlu 
ري للسيارات، الزامي،اجباري، مثال: اتجاه اجبا

 تجنيد الزامي، تعليم إجباري

4504.  zümrüt rengi د ي رُّ  لون  زم 
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قاموس أمساء الصفات -6  
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

1.  acayiplik غرابة، عَجب، دهشة 

2.  acele etmeme عدم استعجال ، ، ترو   تأن ِ

3.  acılık مرارة، حدودية 

4.  acıma مرارة، أسى، ألم، شفقة، اشفاق، رحمة، عطف 

5.  acımasızlık عدم الرحمة، عدم الشفقة 

6.  acizlik  عدم قدرة أو عدم اقتدار، قصورعجز ، 

7.  aç gözlülük َطَمع، َشَره 

8.  adalet عدالة، إنصافعدل ، 

9.  adaletsizlik  ظلم، جور، استبداد 

10.  af , affetme غفرانعفو، صفح ، 

11.  ağır başlılık   وقار، جالل، رزانة، رجاحة عقل 

12.  ahbaplık  صداقة، مودة 

13.  ahenk   توافقتناسق، تناسب غم،انسجام، تنا ، 

14.  ahenksizlik نشوز، تنافر، عدم توافق أو انسجام 

15.  ahlaksızlık قل ِة األدب، قل ِة التربية 

16.  ahmaklık    غباء، بله، بالهة، بالدة، غباوة، حمق، حماقة 

17.  akıcılık سيولة، ميوعة، سالسة 

18.  akıl eksikliği اختالل العقل 

19.  akıllılık هم، إدراك، تفاهمذْكاء، فطنة، ف 

20.  akılsızlık غباء، بالهة 

21.  aksaklık  ْكساح، عَرج 

22.  aksilik عناد، معاندة 

23.  aktiflik نشاط، فعالية 

24.  aktivite   نشاط، حيوية، فعالية 



 
 

388 
 

في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

25.  albeni جاذبية، جمالية 

26.  alçak gönüllülük احتقار، ازدراءتواضع ، 

27.  alçaklık انخفاض، دناءة، مهانة 

28.  aldatma ل، خداع، احتيالتضلي 

29.  aldırmazlık ال مباالة، عدم اكتراث 

30.  alılık احمرار، احمرار الوجه 

31.  alımlılık ظرافة، جاذبية 

32.  alışkanlık    ،ادمان اعتياد، تعود، ألفة 

33.  anarşi فوضى 

34.  anlama فهم، إدراك، تفاهم، وفاق 

35.  anlamsızlık  بدون معنى، تفاهة، سخافة 

36.  anlaşılırlık ،صراحة القول وضوح 

37.  anlayış   ذْكاء، فطنة، فهم، إدراك، تفاهم 

38.  anlayışlılık   
تسامح، مراعاة شعور اآلخرين، تفهُّم، روح 

 التفاهم

39.  anlayışsızlık عدم التفهم أو التفاهم 

40.  anormallik شذوذ، خروج عن العادة 

41.  anti sosyallik االنطوائية، عدم االندماج بالمجتمع 

42.  aptallık      غباء، بله، بالهة، بالدة، حماقة، سخف 

43.  arkadaşlık صداقة، مودة 

44.  armoni ،توافقتناسق، تناسب انسجام، تناغم ، 

45.  arsızlık قلة حياء، وقاحة 

46.  asabilik سرعة االنزعاج، حدة الطبع، شراسة 

47.  asalaklık تطفُّل 

48.  asalet أصالة، نبالة، عراقة في النسب 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

49.  asık suratlılık وس، تجهُّمعب 

50.  aşağılık دناءة 

51.  aşırı duygusallık عاطفية مسرفة 

52.  aşırılık افراط، فرط، غلو، مغاالة، تطرف 

53.  aşinalık تأنس، ألفة، أ ْنس 

54.  aşk  حب، عشق، هوى 

55.  aşkınlık نزاهة، سمو، ِرفعَة 

56.  atılganlık اقدام، شجاعة، جرأة 

57.  atiklik رشاقة، مرونة، خفة الحركة 

58.  ayarsızlık عدم االنضباط 

59.  aylaklık د  تسكُّع، تشرُّ

60.  azamet ِكبَْر، كبرياء، عظمة 

61.  azlık قلُّة 

62.  babalık أبوة 

63.  bağımsızlık استقالل، استقاللية 

64.  bağışlama   غفران، مغفرة، صفح، عفو، سماح، مسامحة 

65.  bakımlılık عناية 

66.  bakımsızlık عدم االعتناء، إهمال، استخفاف 

67.  barbarlık بربرية، وحشية، همجية 

68.  barışseverlik حب السلم، مسالمة 

69.  basiret  بصيرة، معرفة 

70.  basiretsizlik ر  قلة التبصُّر، تهوُّ

71.  basitlik   بساطة، سذاجة 

72.  başarı ق  نجاح، تفوُّ
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

73.  başarısızlık فَشل، إخفاق، رسوب 

74.  başsızlık فوضوية، فوضى 

75.  bayağılık ظة، سوقية، انحطاطحقارة، ابتذال، فظا 

76.  bebeklik طفولة، طفولية 

77.  beceri مهارة، براعة، خفة يد 

78.  beceriklilik مهارة، براعة، خفة يد إتقان 

79.  beceriksizlik تقن، أداء غير بارع  قلة مهارة، أداء غير م 

80.  beğenme إعجاب، موضع إعجاب، استحسان، رضى 

81.  beğenmeme الستحسانكره، نفور،  غض، استهجان، عدم ا 

82.  beğenmezlik كره، نفور،  غض، استهجان، عدم االستحسان 

83.  bekarlık عزوبية 

84.  belagat بالغة 

85.  belirginlik وضوح، جالء 

86.  belirlilik وضوح، جالء 

87.  belirsizlik ابهام، التباس، ل بس، غموض، عدم وضوح 

88.  bencillik حب الذاتأنانية ، 

89.  benzeme مشابهة، تشابه 

90.  benzememe عدم تشابهفرق، تباين، اختالف ، 

91.  benzerlik  مشابهة، تشابه 

92.  beşeriyet إنسانية، بشرية، آدمية 

93.  bıkma ملل، سآمة 

94.  bırakma ترك، هجر، اقالع عن 

95.  bilginlik معرفة، سعة المعرفة 

96.  bilgisizlik  جهل، جهالة 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

97.  bilinçsizlik بدون وعي، بدون إدراك، الالوعي 

98.  bilmemek  جهل، جهالة 

99.  bitkinlik    إجهادتعب، إعياء ، 

100.  bolluk   غزارةوفرة، كثرة ، 

101.  bonkörlük سخاء، كرم، جود 

102.  boyun eğme 
خضوع، خنوع، إذعان، إطاعة، طاعة، مذلة، 

 استسالم

103.  boyun eğmeme عدم خضوع أو خنوع 

104.  budalalık بالهة، حماقة 

105.  burnu büyüklük يالء، عجرفة، غطرسة  خ 

106.  büyüklenme تكبُّر، غطرسة، تباه، ترفُّع، خيالء 

107.  büyüklük جسامة، ضخامة، ِكبر 

108.  büyüklük taslama غطرسة 

109.  cahillik     جهل، جهالة 

110.  can acısı أسىحزن ، 

111.  can sıkıntısı سآمة، َضَجرَملَل ، 

112.  canlılık رشاقة، انتعاشنشاط، حيوية ، 

113.  cansızlık    عدم نشاط والدم، برودة المشاعر 

114.  cehalet  جهل، جهالة 

115.  cesaret شجاعة، جسارة، بسالة، جرأة 

116.  cesaretsizlik ْبن  عدم الجرأة أو الشجاعة، ج 

117.  cesurluk شجاعة، جسارة، بسالة، جرأة 

118.  ciddilik ية  الجد ِ

119.  ciddiyetsizlik 
استخفاف، طيش، ال مباالة، عدم الجدية في 

 األمور

120.  cimrilik ،جَشع، حب اختزان المال ب خْل، ش ْح 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

121.  cömertlik َكَرم، سخاء، عطاء، جود 

122.  cünun  جنون 

123.  cür'et جرأة، تطاول، وقاحة 

124.  çaba   ،سعي، غيرة اجتهاد بالعمل أو الدراسة 

125.  çabukluk سرعة، خف ة 

126.  çalışkanlık  ْ نشاط، اجتهاد، َكد 

127.  çaresizlik   يأس، عجز، قنوط 

128.  çekicilik ،انجذاب فتنة، سحر، إغراء، جاذبية، جذب 

129.  çekicilik سحر، فتنة، جاذبية 

130.  çekiniş احشام، تحشم، احجام عن 

131.  çekinme حشمة، احتشام، امتناع عن، تقشُّف 

132.  çeşitlilik ع، اختالف  تنوُّ

133.  çeviklik رشاقة، خفة الحركة، مرونة 

134.  çıkarcılık انتهازية، خس ة، دناءة، بذاءة 

135.  çıldırma جنون 

136.  çılgınlık    جنون 

137.  çirkinlik قباحة، ق ب ْح، بشاعة 

138.  çocukluk طفولة 

139.  çokluk وفرة، كثرة 

140.  çoraklık قحل، قحولة، جْدب 

141.  dâhilik عبقرية، دهاء 

142.  dalgınlık استغراق في األفكار، شرود الذهن 

143.  dargınlık  ،استياء، سخط َغضب 

144.  darılma استياء، امتعاض 
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في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

145.  darlık ضيق 

146.  dayanıklılık تَحمُّل، صالبة، مقاومة، صمود 

147.  dayanıksızlık ل، قابلية الكسر، هشاشة  هشاشة، عدم تَحمُّ

148.  dayanım تحمُّل، صالبة، مقاومة 

149.  değersizlik عدم القيمة، تفاهة، بخاسة، عدم األهمية 

150.  dehâ   عبقرية، دهاء 

151.  dehşet   تفاجئ، اندهاش، مباغتة، دهشة 

152.  dejenerasyon حالل، تفسخ، فسادان 

153.  delilik  خب ل ، اختالل في العقل،جنون 

154.  denge bozulması اختالل التوازن 

155.  dengelilik اتزان، توازن 

156.  dengesizlik عدم توازن أو اتزان 

157.  denklik موازنة، توازن، مساواة 

158.  depresyon اكتئاب 

159.  depreşme ن كس، انتكاس، نكسة 

160.  derde   قلَق، توتر، َهم 

161.  devam etme   دوام، استمرار، ديمومة 

162.  dikkat   
احتراس، َحَذر، يقظة، انتباه، تيقظ، مباالة، 

 عناية اهتمام،

163.  dikkat etme 
احتراس، َحَذر، يقظة، انتباه، تيقظ، مباالة، 

 عناية  اهتمام،

164.  dikkatlilik 
احتراس، َحَذر، يقظة، انتباه، تيقظ، مباالة، 

 عناية اهتمام،

165.  dikkatsizlik إهمال، هفوة، عدم االهتمام، ال مباالة 

166.  dilsizlik َخَرسبَْكم ، 

167.  dinginlik هدوء، سكينة، سكون 

168.  direnç   مقاومة، تحمُّل 
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169.  dişilik   أنوثة 

170.  doğruluk استقامةصدق ، 

171.  dostluk  ألفةصداقة، مود ة ، 

172.  durgunluk  سكون، سكينة، هدوء 

173.  duruluk ،صفو  وضوح، نصاع، صفاء 

174.   duyarlık   حساسية، شعور، رقة، شفافية، عاطفية 

175.  duyarlılık   سرعة التأثر، حساسية، انفعالية، رقة المشاعر 

176.  duygunluk شعور، إدراك، حس، إحساس 

177.  duyum شعور، إدراك، حس، إحساس 

178.  dürüstlük استقامة، أمانة، إخالص، نزاهة 

179.  düşkünlük نهوى، ولع، تعلُّق بـ، إدما 

180.  düşmanlık عداوة، بغضاء، عدوانية 

181.  düşüncesizlik ر، قل ِة حكمة، عدم الَحَذر  عدم التَحفُّظ، َطْيش، تهوُّ

182.  düzenlilik انتظام، اتساق 

183.  düzensizlik اختالل النظام، فوضى، عدم انتظام 

184.  ebediyet أبدية، خلود 

185.  edepsizlik قلة أدب، وقاحة 

186.  egoistlik ات، حب الذأنانية 

187.  egoizm   حب الذاتأنانية ، 

188.  eğilim  نزعة إلىجنوح، ميل إلى ، 

189.  ehliyet أهلية، قدرة، تخويل 

190.  eksiklik   نَْقض، َعْجز، ق ص ور، َعَدم ِكفَايَة 

191.  eksiksizlik كمال، صحة، ضبط 

192.  eli açıklık سخاء، كرم، جود 
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193.  enayilik بالهة، حماقة، غباء 

194.  endişe     ،َهم قلَق، توتر 

195.  entegrasyon تكامل 

196.  erkeklik رجولة، ذكورة 

197.  esmerlik سمرة 

198.  esneklik   لدانة، لدونةمرونة ، 

199.  eşitlik تكافؤ ،  تماثل، مساواة، تساو 

200.  etkinlik   فع الية، انطباع، تأثير  

201.  etkisizlik عدم النفاذية، عدم التأثير، عدم الفاعلية 

202.  fakirlik فقر، بؤس 

203.  farklılık   فرق، تباين، اختالف 

204.  ferahlık انفساح، سعةسعادة، سرور، فرحة، فرح ، 

205.  fesat فساد 

206.  fırsatçılık انتهازية، وصولية 

207.  fücur فسوقفجور ، 

208.  galebe  ق  غلبة، تفو 

209.  gariplik, garabet غرابة 

210.  geçersizlik  ،عدم صالحية  بطالن 

211.  gençlik ة، شباب، ريعان  ف توُّ

212.  genişlik عرض، اتساع 

213.  gerginlik توترضغط، وطأة، جهد، إصرار، إجهاد ، 

214.  gevezelik ثرثرة 

215.  gizlilik سرية، خفاء، اختفاء 

216.  görkem أب هة، هيئة، جالل، عظمة 
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217.  gurur غرور، غطرسة، تباه، عجرفة 

218.  güçlük صعوبة، عسر، مشقة، عناء، شدة ، محنة 

219.  güçlülük بأس، قوة، متانة، قوة تحمل 

220.  güçsüzlük ضعف، وهن، عدم القدرة، عدم االقتدار 

221.  gülüş    ضحك، تبسُّم، بشاشة، ابتسامة 

222.  günahkarlık فجور، إثم، فسق 

223.  günahsızlık براءة، طهارة، عصمة عن اإلثم 

224.  güvenlik أمن، سالمة، أمان، ثقة 

225.  güvenlilik أمان، أمن، سالمة، أمانة، ثقة 

226.  güvensizlik قة، عدم الثقة، عدم األمانانعدام الث 

227.  güzellik جمال، جمالية 

228.  hafiflik ِخف ة، رشاقة 

229.  hakaret دناءةحقارة ، 

230.  haksızlık ظلم، جور، استبداد 

231.  harmoni  ،توافقتناسق، تناسب انسجام، تناغم ، 

232.  haset   حسد، حقد، غيرة 

233.  hasetlik  حسد، حقد، غيرة 

234.  hassasiyet   حساسية، شعور، تحسُّس 

235.  hatasızlık دقة في الحساب أو العمل 

236.  hayal gücü خي لة، قوة الخيال  م 

237.  hayal kırıklığı خيبة األمل 

238.  hayasızlık لة الحياءق 

239.  hayranlık حيرة، ولع، اعجاب شديد 

240.  hayret   إعجاباندهاش، تعجُّب، حيرة ، 
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241.  haysiyet كرامة، إباء، اعتزاز، كبرياءعزة نفس ، 

242.  haysiyetsizlik ذل، مهانة، خزي، عار 

243.  hazır olma استعداد، أهبة، جاهزية، تأهُّب 

244.  hazırlık    استعداد، أهبة، جاهزية، تأهُّب 

245.  heybetlilik مهابة، عَظمة 

246.  heyecan تحمُّسانفعال ،إثارة، هيجان ، 

247.  heyecanlandırma   تحميسانفعال ،إثارة، هيجان ، 

248.  hezeyan   هذيان، هلوسة 

249.  hısımlık نسبقرابة ، 

250.  hidayet هدى، هداية 

251.  hiss   شعور، إدراك، حس، إحساس 

252.  hissizlik   ور، عدم حساسيةعدم اكتراث، ال مباالة، عدم شع 

253.  homojenlik تجانس 

254.  hoş görme 
تسامح، مراعاة شعور اآلخرين، تفهُّم، روح 

 التفاهم

255.  hoşgörü تسامح، سماحة، تساهل 

256.  hoşgörülük ،سماحة، تساهل تساهل 

257.  hoşluk رضىاعجاب ، 

258.  hoşnutluk رضى، رضاء، ارتياح 

259.  hoşnutsuzluk عدم رضى، استياء، امتعاظ 

260.  husumet   خصومة، عداوة 

261.  huysuzluk ،ر  نََكد شكاسة، سوء الخلق، تذمُّ

262.  huzur أمن، طمأنينة، أمان، هدوء 

263.  huzursuzluk بلبلة، شغب، قلق، عدم الراحة أو الطمأنينة 

264.  hürmetsizlik قلة حشمة، قلة أدب، بذاءة 
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265.  hüzün   أسى، كآبةحزن ، 

266.  hüzünsüzlük راحة، ارتياح، سعادة، فرح 

267.  ılıklık فتور، دفء 

268.  ılımlılık اعتدال 

269.  ısrar      إصرار، الحاح، عناد، تصميم على 

270.  ısrarcılık إلحاح، إصرار على 

271.  ıstırap   بؤس، شقاء 

272.  iffet عف ة، طهارة، احتشام 

273.  iffetlilik تعفُّف، حصانة 

274.  iftira   افتراء، بهتان 

275.  ihlal انتهاك، تجاوز، اعتداء 

276.  ihmal قصير، تهاونإهمال، ت 

277.  ihsan    بر ْ إحسان ، 

278.  ihtilaf جدال، نزاع، اختالف، منازعة، مجادلة 

279.  ihtimam   اهتمام، رعاية 

280.  ihtişam   احتشام، حياء 

281.  ihtiyarlık شيخوخة 

282.  ihtiyat َذر، حيطة، استحياط، احتراس  احتياط، ح 

283.  ihtiyatsızlık ر، َطْيش، عدم اتزان  تهوُّ

284.  iktidarsızlık عدم قدرة أو عدم اقتدارجزع ، 

285.  ilgi   اهتمام، رعاية، عناية 

286.  ilgisizlik   المباالة، عدم اكتراث، عدم اهتمام، عدم العالقة بـ 

287.  ilham إلهام 

288.  iman   إيمان، عقيدة 
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289.  imansızlık إنكار، جحود، زندقة 

290.  imkan   احتمال، إمكانية الحدوث 

291.  imkânsızlık لةعدم اإلمكانية، استحا 

292.  inanç إيمان، عقيدة 

293.  inançsızlık إنكار، جحود 

294.  inanılmazlık استحالة التصديق به 

295.  inanmak اعتقاد، عقيدة، إيمان 

296.  inat    إصرار، الحاح، عناد، تصميم على 

297.  inatçılık عناد، معاندة، تصلُّب في الرأي، تشبُّث 

298.  incelik رقة، مالطفة، دق ة 

299.  inkar  إنكار، جحود 

300.  insafsızlık عدم الرحمة، ظلم، َجْور 

301.  insanlık  إنسانية، بشرية، آدمية 

302.  intizamsızlık عدم االنتظام، عدم االنضباط، فوضى 

303.  irade إرادة، مشيئة 

304.  irilik جسامةِكبَر، ضخامة ، 

305.  israf     إسراف، تبذير 

306.  isteksizlik عدم الرغبة، عزوف، ك ره، ممانعة 

307.  istibdat سيطرة، هيمنةاستبداد ، 

308.  istiğfar استغفار 

309.  istikamet استقامة 

310.  istiklal استقالل 

311.  istikrar   ثبات، استقرار 

312.  istikrarsızlık عدم الثباتعدم االستقرار ، 
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313.  istirham ع، توسُّل، استرحام  تضرُّ

314.  işsizlik بطالة 

315.  iştahlılık شراهة، اشتهاء الطعام 

316.  itaat طاعة، إذعان لـ، خضوع، رضوخ 

317.  itaatkarlık ليونة الجانب، خنوع، طاعة، إذعان 

318.  itaatsizlik د، عصيان  عقوق، نبذ الطاعة، تمرُّ

319.  itikat اعتقاد، عقيدة، إيمان 

320.  itimat اعتماد 

321.  itimatsızlık عدم الثقة 

322.  ittifak وفاق، اتفاق، مالئمة 

323.  iyi yapma اتقان 

324.  iyilik جودة، خير 

325.  iyilik etmek عمل معروف، برإحسان ، 

326.  iyimserlik تفاؤل 

327.  izzet ة، كرامة، وقار، جالل، فخر  عز 

328.  izzetinefis   عزة نفس 

329.  kabahat ،نقيصة قباحة، ذنب قبيح، عيب 

330.  kabalık خشونة، فظاظة 

331.  kabiliyet قابلية، كفاءة، قدرة، مقدرة 

332.  kabiliyetsizlik 
عدم مالئمة، عدم مقدرة، عجز، ضعف، قصور، 

 عدم كفؤ، عدم مالئمة

333.  kahramanlık بسالة، شجاعة، بطولة 

334.  kahretme  ْقهر 

335.  kalıcılık   دوام، استمرار، ديمومة 

336.  kalınlık ثخانة، سماكة 
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337.  kalkınma ازدهار نمو، تنمية 

338.  kalma  بقاء 

339.  kanaat قناعة، رضى 

340.  kanaatkarlık رضىقناعة ، 

341.  karanlık ظالمظلمة ، 

342.  kararsızlık تردُّد، حيرة، عدم استقرار 

343.  kardeşlik أخوة، أخوية، مآخاة، إخاء 

344.  karışıklık انعدام الترتيب، فوضى، اضطراب، تشويش 

345.  karışma اختالط 

346.  katılık   صالبة، قساوة، فظاظة 

347.  kaygı     َهم، قلق، توتُّر 

348.  kaygısızlık رحوبة الصدر، ال مباالة، راحة بال 

349.  kayıtsızlık تهاون، عدم اكتراث، ال مباالة 

350.  keder َكَدْر، غم ،َهم، قلق، توتر 

351.  kesinlik   دقة في الحساب أو العمل، ِحد ة 

352.  keyifsizlik لصدر، اكتئاب، اعتاللتوعك، انقباض ا 

353.  kırgınlık استياء، امتعاض، توعك، وعكة صحية 

354.  kırmızılık مرة  ح 

355.  kısalık  ْقَِصر 

356.  kısırlık ع قم، عقر، َجْدب 

357.  kıskançlık حسد، حقد، غيرة 

358.  kıskanma   حسد، حقد، غيرة 

359.  kızarıklık   احمرار، احمرار الوجه 

360.  kibarlık 
هذيب، فخامة، نبل، كياسة، لطف، أدب أخالق، ت

 عظمة
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361.  kibir 
ِكبَر، تكبُّر، عَجْب، زهو النفس، خيالء، عجرفة، 

 غطرسة

362.  kibirlilik 
تكبُّر، غطرسة، تباه، ترفُّع، خيالء، تشامخ، ترفُّع، 

 تباه

363.  kindarlık حقد، ضغينة،خبث،غل 

364.  kirlilik   نجاسة، وساخة، قذارة 

365.  kolaylık سهولة، هون، يسر، بساطة 

366.  komşuluk جيرة، مجاورة، متاخمة، جوار 

367.  konuşmama  سكوت، عدم تكلم 

368.  korkaklık   بن، خوف  ج 

369.  korku   فَزْع، رعب، خوف 

370.  korkusuzluk عدم الخوفشجاعة، جسارة، بسالة، جرأة ، 

371.  körlük العمى 

372.  kötülük 
أذى، شؤم، حظ  إساءة، سوء، سيئة، رداءة، سوء،

 سيء

373.  kötümserlik تشاؤم 

374.  kulluk عبودية 

375.  kurnazlık دهاء، مكر، تحايل، احتيال، خداع 

376.  kuruluk  جفاف، تجفاف، نشافة، قحط 

377.  kusur قصور، عقم 

378.  kusursuzluk  خلو من أي عيب، كمال 

379.  küçüklük  ًرِصغ 

380.  küskünlük استياء، مقاطعة، هجر، زعل، خصام 

381.  küstahlık   
تكبُّر، غطرسة، عجرفية، غرور، عنجهية، 

 جرفة، تيه، وقاحة، قلة حياء    ع

382.  layıklık  أهلية، قدرة، تخويل 

383.  lezzetsizlik    عدم الطعم، عدم النكهة 

384.  lütuf ل ط ْف، فضل 
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385.  mağrurluk مباهاة، تباه، إعجاب بالنفس، غرور 

386.  maharet مهارة، براعة، إتقان 

387.  mahcubiyet   خجل، حياء، استحياء، حشمة 

388.  mahcup etme ،احراجارتباك َحرج ، 

389.  mahcupluk خجل، حياء، استحياء، حشمة 

390.  mahiyet ماهية، خاصية، صفة 

391.  marifet بصيرة، معرفة 

392.  masumiyet براءة، طهارة، سذاجة، جهل 

393.  masumluk براءة، طهارة، سذاجة، جهل 

394.  memnuniyetlik رضى، سرور، غبطة 

395.  memnuniyetsizlik عدم الرضى، استياء، سخط 

396.  merak فضول، حب االستطالع، قلق 

397.  merhamet مرحمة، إشفاق، رحمة 

398.  merhamet dileme ع، توسُّل، استرحام، طلب الرحمة  تضرُّ

399.  merhametsizlik عدم الرحمة، قسوة،عدم الشفقة، وحشية، همجية 

400.  mertlik شهامة، مروءة، بسالة 

401.  meşakkat  مشق ة، تعب، إجهاد، إرهاق 

402.  metanet بة، مقاومةمتانة، صال 

403.  metanet  متانة، قوة تحمل، صالبة 

404.  methiye َمْدْح، مديح، ثناء 

405.  meyil  جنوح، ميل إلى 

406.  milliyetçilik    ،أمميةقومية وطنية ، 

407.  misafirlik ضيافة، حسن الضيافة والكرم 

408.  muhabbet  محب ة، مود ة، محاباة 
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409.  mukavemet مقاومة، تحمُّل 

410.  mutluluk   سرور، فرحة، فرحسعادة ، 

411.  mutsuzluk شقاوة، عدم السعادة، تعاسة، حزن 

412.  mübalağa   مغاالة، غ لومبالغة ، 

413.  müdafaa مدافعة، حماية 

414.  mükemmellik كمال 

415.  müsriflik إسراف، تبذير 

416.  namusluluk عف ة، عفاف، طهارة، شرف 

417.  namussuzluk خزي، عار، إهانة، ذل، هوان، قلة شرف 

418.  nankörlük نكران الجميل، إنكار، جحود 

419.  naziklik كياسة، لطف، تهذيب، أدب 

420.  nazlılık تغنُّج، تدل ل 

421.  necaset  نجاسة، وساخة، قذارة 

422.  nefret  ْب غضِكْره ، 

423.  neşelilik 
سعادة،  ، رشاقة، انتعاش، ابتهاج،نشاط، حيوية

 سرور، فرحة، فرح

424.  netlik وضوح، صراحة، جالء 

425.  nezaket   ف، كياسة، أدب، أخالق، مالطفة، لطافة  لط    

426.  nezaketsizlik فظاظة، عدم مراعاة آداب السلوك 

427.  noksanlık   نقصان 

428.  nüfuz نفوذ 

429.  nüks    ْانتكاسن ْكس ، 

430.  obezite سمنةبدانة ، 

431.  oburluk نَهم، شراهة، شَره 

432.  olgunluk ،نضوج نَِضْج 
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433.  onur شرف، عزة، كرامة 

434.  onursuzluk مهانة، خزي، عارذل ، 

435.  onursuzluk خساسة، سوء سمعة 

436.  orijinallik أصالة 

437.  öfke ،استياء، سخط َغضب 

438.  önemsizlik عدم أهمية، تفاهة 

439.  övünç   ْافتخار، تباهفَْخر ، 

440.  özen اهتمام، رعاية 

441.  özlem شوق، حنين، توق 

442.  panik عب، خوف  ، ذعرفَزْع، ر 

443.  parlaklık نتألُّق، بريق، لمعا 

444.  perişanlık تعاسة، بؤس، شقاء 

445.  pislik نجاسة، وساخة، قذارة 

446.  pişmanlık  نََدْم، توبة 

447.  pürüzsüzlük نعومة، مالسة 

448.  reddetme  رفض، رد، إباء 

449.  rezalet رذالة، خزي، عار 

450.  romantizm رومانسية 

451.  sabır etme ل، احتمال، صبر  تحم 

452.  sabırlılık ل، احتمال، صبر  تحم 

453.  sabırsızlık 
ل، نفاذ الصبر، لهفة، شوق،  عدم الصبر أو التحمُّ

 تلهُّف على، توق

454.  saçma يتتتفاهة، حماقة، كالم فارغ، تبديد، بعثرة، تش 

455.  saçma söz هلوسة، سذاجة، سخافةهذيان ، 

456.  sadakat والء، إخالص، أمانة، وفاء 

https://www.seslisozluk.net/romantizm-nedir-ne-demek/
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457.  sadakatsizlik عدم الوفاء، خيانة 

458.  sadelik بساطة، سذاجة 

459.  sağırlık  ْصَمْم، طَرش 

460.  sağlamlık  متانة، قوة تحمُّل 

461.  sakatlık عاهة أو عجز جسماني 

462.  sakinlik   سكون، سكينة، هدوء 

463.  salaklık حماقة، غباء، بالهة 

464.  saldırganlık بطش، عدوانية 

465.  samimiyet   ألفة، مودة، إخالص، حسن نية 

466.  samimiyetsizlik عدم إخالص، عدم وفاء 

467.  sapıklık   ضالل، انحراف، زيغ، شذوذ 

468.  sapmak  غواية، إغواء 

469.  saygınlık اعتبار، كرامة، شرف، جدارة باالحترام 

470.  saygısızlık احة، سفاهة، قلة أدب، بذاءة، عدم احتراموق 

471.  sebat  ثبات، استقرار 

472.  sefalet تعاسة، مسكنة، بؤس 

473.  sefillik حقارة، تعاسة، دناءة، خس ة 

474.  sempati محبة، مودة، محاباة 

475.  sempatiklik خفة الدم، خفة الروح، مود ة، لطافة، رق ة 

476.  serinlik برودة باعتدال 

477.  sertlik ساوة، صالدةصالبة، ق 

478.  sessizlik ،سكون، سكينة، هدوء هدوء، صمت، سكوت 

479.  sevgisizlik عدم الحب، جفاء 

480.  sevimlilik مودة، ل طف، مالحة، ح سن 
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481.  seviyesizlik ضعة، وضاعة، انحطاط 

482.  sıkıcılık سآمة، ملل 

483.  sır saklama كتم السر 

484.  sıradanlık تفاهة، بساطة، سذاجة 

485.  sıskalık ول، نحافةهزال، نح 

486.  siyahlık اسوداد، سواد 

487.  soğukkanlılık والدم رباطة الجأش، برودة الدم، برودة المشاعر 

488.  soğukluk    برودة 

489.  solgunluk   شحوب، اصفرار، ذبول 

490.  solukluk شحوب، فقدان اللون، فقدان الوزن 

491.  sonzsuzluk أبدية، خلود ، النهاية،أزلية 

492.  sorumsuzluk ،ر، استهتار ال مسؤولية  ال مباالة، تهوُّ

493.  suçlama افتراء، بهتان 

494.  suçsuzluk براءة، طهارة، سذاجة، جهل 

495.  susuzluk عطش، ظمأ 

496.  sükun  سكون، سكينة، هدوء 

497.  sürme دوام، استمرار، ديمومة 

498.  şanssızlık سوء الحظ، سوء الطالع 

499.  şaşılık َحَول العينين 

500.  şaşırma يُّر، تعجُّبدهشة، اندهاش، حيرة، تح 

501.  şaşkınlık  دهشة، اندهاش، حيرة، تحيُّر، تعجُّب 

502.  şeffaflık شفافية 

503.  şefkat شفقة، رحمة، حنان 

504.  şekavet شقاوة، لصوصية، قطع طرق 
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505.  şenlik ة  ابتهاج، فرح، سرور، مسر 

506.  şeref عزة، مجدشرف ، 

507.  şerefsizlik عدم الشرف، حقارة، مهانة 

508.  şerk ِشِرْك باهلل 

509.  şıklık ،رشاقة، أناقة، تأنق أناقة، شياكة 

510.  şımarıklık تدلُّل، تغنُّج 

511.  şiddet شدة، عنف، عنفوان، قوة 

512.  şirinlik خفة الدم / الظل 

513.  şişkoluk امتالء البدن، بدانة، سمنة 

514.  şişmanlık   سمنةبدانة ، 

515.  şuur شعور، إدراك، حس، إحساس 

516.  şuursuzluk الالوعي، الالشعور 

517.  şüphe شبهة، شك، ظن 

518.  şüphesizlik يقين، عدم الشك 

519.  tahammül   ل، احتمال، صبر  تحم 

520.  takva تقوى، ورع 

521.  tama طَمع، جَشع، طموح 

522.  tamahkârlık طَمع، جَشع، طموح 

523.  tanrılık  ألوهية 

524.  tarafsızlık حياد، محايدة، عدم االنحياز 

525.  tasasızlık راحة البال 

526.  tatlılık حالوة، عذوبة 

527.  tatmin  تطمين، اطمئنان، قناعة، رضى 

528.  tatminsizlik عدم القناعة، عدم الرضى 



 
 

409 
 

في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

529.  tazelik طراوة، نضرة، نضارة 

530.  tebessüm   تبسُّم، بشاشة، ابتسامة 

531.  tecrübesizlik  قل ِة خبرة، قل ِة تجربة 

532.  tedbirlilik احتياط، حذر، حيطة 

533.  tedbirsizlik رعدم حذر، قل ِة حكمة، طيش، ت  هوُّ

534.  tedirginlik 
قَلَق، مساورة المخاوف، استشعار السوء، 

 اضطراب

535.  telaşılık قلَق، تهيُّج 

536.  tembellik   كسل، همالة، بالدة 

537.  temizlik نظافة، طهارة 

538.  tepkisizlik عدم انفعالية، بدون ردة فعل 

539.  terbiyelilik تهذُّب، تأدُّب 

540.  terbiyesizlik حةقلة أدب، قلة تهذيب، وقا 

541.  terslik عناد، معاندة 

542.  tertipsizlik عدم االنتظام، عدم االنضباط، فوضى 

543.  tevazu  تواضع 

544.  tevekkül توكُّل، اعتماد على 

545.  titizlik دقًّة، إتقان في العمل، حرص 

546.  tolerans مسامحة، تساهل 

547.  topallık  َْعَرج 

548.  tövbe نََدْم، توبة 

549.  tuhaflık غرابة، َعَجْب، دهشة 

550.  tutarlılık تطابق، انسجام، توافق 

551.  tutarsızlık تناقض، تضارب، عدم انسجام، عدم توافق 

552.  tutkunluk تولُّع، غرام، َهَوس 
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553.  tutuculuk تعصُّب، عصبية 

554.  tutukluk لكأة في الكالم، استعصاء في السالح 

555.  tuzluluk ملوحة 

556.  ufaklık  ِْصغَر 

557.  uğurluluk ك ْن، تبرُّ  تَيَمُّ

558.  uğursuzluk ،حظ سيءنحس شؤم ، 

559.  ululuk   ة، علو، جالل  ، سموِكبَْر، كبرياء، عظمة، عز ِ

560.  ulusallık ،أمميةقومية وطنية ، 

561.  umut رجاء، تمنيأمل ، 

562.  umutsuzluk     يأس، عدم األمل، قنوط  

563.  unutkanlık كثرة النسيان، سرعة النسيان 

564.  unutma نسيان، سهو، إغفال 

565.  ustalık العمل، إتقان، خبرة مهارة في 

566.  utanç عار، عيب، خجل 

567.  utangaçlık خجل، حياء، حشمة، استحياء 

568.  utanma خجل، حياء 

569.  utanmazlık  وقاحة، قلة حياء 

570.  uyanıklık يقظة، احتراس 

571.  uygunluk 
 ، توافق، تناسب،تناسق، تناسب انسجام، تناغم،

 وفاق، اتفاق، مالئمة

572.  uyma ،توافقتناسب تناسق، انسجام، تناغم ، 

573.  uysalık سالسة، سالسة االنقياد، طواعية 

574.  uyum ،توافقتناسق، تناسب انسجام، تناغم ، 

575.  uyumama   احتراس، حذر، يقظة، انتباه، تيقظ 

576.  uyumluluk مطابقة، مماثلة، تناس ب 
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577.  uyumsuzluk سوء توافق، عدم انسجام 

578.  uzaklık بعد، ابتعاد 

579.  ülfet  ألفة، مودة 

580.  ümitsizlik   يأس، عدم األمل، قنوط  

581.  ünsiyet ألفة، أنس 

582.  üstünlük   غلبة، تفوق 

583.  üzgünlük حزن، اكتئاب 

584.  üzülme  حزن، أسى، تأسُّف 

585.  üzüntü  َْهم 

586.  vaaz وعظ 

587.  vahi وحي، إلهام 

588.  vahşet وحشية، ال إنسانية 

589.  vahşilik شراسة، وحشية 

590.  vakar لوقار، جالل، رزانة، رجاحة عق 

591.  vatanseverlik بُّ الوطن، وطنية  ح 

592.  vefakarlık وفاء، والء 

593.  vefasızlık عدم الوفاء، غدر، خيانة 

594.  verimlilik خصوبة 

595.  verimsizlik  َْمْحل، َجْدب 

596.  vicdansızlık ة  قلة ضمير، بدون ضمير، عدم الذم 

597.  yabancılık غرابة، ب عد 

598.  yabanlık توحُّش، وحشة 

599.  yakınlık   بةقرا 

600.  yakışıklılık سحر، فتنة 
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601.  yalan söyleme كذب، نفاق 

602.  yalnızlık ،الشعور بالوحدة وحدة، عزلة 

603.  yalvarma ع، توسُّل، استرحام  تضرُّ

604.  yansızlık حياد، عدم االنحياز 

605.  yaramazlık شيطنةشقاوة ، 

606.  yararlık فائدة، نفع 

607.  yararsızlık عدم النفع، عدم الجدوى 

608.  yaratıcılık إبداع، خلق، تكوين 

609.  yardımlaşma تعاضد، تعاونتآزر ، 

610.  yardımseverlik النزعة إلى عمل الخير 

611.  yaşlılık شيخوخة، َهَرم 

612.  yatkınlık استعداد، قابلية، نزوع 

613.  yavaşlık بطء، تباطؤ، تمهُّل 

614.  yenilgi هزيمةانهزام ، 

615.  yeteneklilik مهارة، موهبة، براعة 

616.  yeteneksizlik م موهبة أو قدرة، قلة مهارةعد 

617.  yeterlik كفاءة، تأهُّل، تأهيل 

618.  yeterlilik تأهيل، أهلية 

619.  yetersizlik نقص، نقصان، تقصير 

620.  yetkinlik كفاءة 

621.  yetkinliksizlik انعدام األهلية، عدم االختصاص 

622.  yırtıcılık وحشية، شراسة 

623.  yiğitlik   شجاعة، جسارة، بسالة، جرأة 

624.  yokluk    فقر، عدم، انعدام 



 
 

413 
 

في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

625.  yoksulluk فقر، بؤس 

626.  yoksunluk حرمان 

627.  yorgunluk تعب، إعياء 

628.  yorulma تعب، إعياء 

629.  yumuşaklık طراوة، نعومة 

630.  yurtseverlik حب الوطن، الوطنية 

631.  yücelik 
جالل، عظمة،  ارتفاع، شموخ، سمو، رفعة،

 ،وقار

632.  yük çekme ل، احتمال، صبر  تحم 

633.  yükseklik ارتفاع، علو 

634.  yüreklilik شجاعة 

635.  yüreksizlik ْبن  عدم الجرأة أو الشجاعة، ج 

636.  yüzsüzlük وقاحة، صفاقة 

637.  zaaf ضعف، نحافةهزال ، 

638.  zahmet   احراجَحرج، ارتباك ، 

639.  zalimlik ظ ْلم، َجْور، اضطهاد 

640.  zariflik ظرافة، حسن المظهر، جمال الشكل 

641.  zavallılık قاءبؤس، تعاسة، ش 

642.  zayıflama ضعف، نحافةهزال ، 

643.  zayıflık   ضعف، نحافةهزال ، 

644.  zekâ   ذْكاء، فطنة، فهم، إدراك، تفاهم 

645.  zenginlik ي ْسْر، غنى، وفرة 

646.  zevksizlik عدم الذوق في كل شيء، عدم المتعة أوالتسلية 

647.  zıtlık تضاد، تناقض، متقاضة 

648.  zindelik نشاط، عافية 
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649.  zorbalık ضراوة 

650.  zorlama اكراه، اجبار، ارغام 

651.  zorluk صعوبة، مشقة، ع ْسر 

652.  zorunluk ضرورية، اضطرار 

653.  zorunluluk ضرورية، اضطرار، إلزام 

654.  zulüm ظلم، جور، استبداد 



 
 

415 
 

في اللغة التركية وأسماء الصفاتالصفات  مر المجذوبالمهندس محمد عا ترجمة:تأليف وإعداد و   

 

 

 

 

 

 

 

تابالكنهاية   
 

 

 

 

 

 

 
  

  

      

https://www.instagram.com/amermajz/
https://t.me/amermajzoub
https://plus.google.com/u/0/101218959960350862954
https://www.youtube.com/channel/UCzBZkn2v20D8lh99ZClpQUg
https://mawsoaalshamla.blogspot.com.tr/?m=1
https://www.facebook.com/groups/1446126149017845/
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